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2020 जनगणनाकोलागि तपाईंको निर्देशिका
2020 जनगणनाको कागजी प्रश्नावलीको उत्तर कसरी दिने

2020 जनगणनामा स्वागत छ

हरेक व्यक्तिको महत्त्व छ।
यस जनगणनाको लक्ष्य भनेको अमेरिकामा प्रत्येक जीवित व्यक्तिलाई एकपटक,
एकपटक मात्र, र सही स्थानमा गणना गर्ने हो। हामीलाई तपाईंको समुदायको
सबैलाई गणना भएको सुनिश्चित गर्न तपाईंको मद्दत चाहिन्छ।

जनगणना डाटाहरू महत्वपुर्ण हुन्छ।
अमेरिकी सं विधान अनुरुप हरेक 10 वर्षमा एक जनगणना अनिवार्य गरिनु
पर्दछ। यसका परिणामहरूले प्रत्येक राज्यमा कं ग्रेसको सीटहरूको सं ख्या निर्धारण
गर्न, मतदान जिल्लाका सीमाहरू बनाउन, र समुदायहरू भित्र प्रत्येक वर्ष सं घीय
लगानीको 675 अरब अमेरिकी डलर भन्दा बढी सं घीय लगानीलाई कसरी खर्च
गरिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।

यसमा भाग लिनु तपाईंको नागरिक दायित्व हो।
जनगणना पुरा गर्नु आवश्यक छ; यो हाम्रो लोकतन्त्रमा भाग लिने एक तरिका हो र
“मेरो महत्त्व छ”! भन्रे कुरा जनाउनु हो!

तपाईंको जानकारी गोप्य रहन्छ।
सं घीय कानूनले तपाईंको प्रतिक्रियाहरूको सुरक्षण गर्दछ। तपाईंको उत्तरहरू
तथ्याङ्कहरू उत्पादन गर्न मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ र तपाईंको विरुद्ध कु नै पनि
सरकारी एजेन्सी वा अदालतले प्रयोग गर्न सकिने छै न।
TM

This is the official questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.
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Start here

OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.

Were there any additional people staying here on April 1, 2020
that you did not include in Question 1?

3.

Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

Mark all that apply.
Children, related or unrelated, such as newborn babies,
grandchildren, or foster children

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.
• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online or call the number on page 8.

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws
Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters
People staying here temporarily

The census must also include people without a permanent
place to live, so:
• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
staying here on April 1, 2020, count that person.

No additional people

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:
• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.
• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.
• Leave these people off your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

1.

Rented?
Occupied without payment of rent?

What is your telephone number?
We will only contact you if needed for official Census Bureau
business .
Telephone Number

How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?
Number o f people =

2

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

4.

–

–

यो निर्देशिकालाई 2020 जनगणना कागजी प्रश्नावली
सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
2020 जनगणना कागजी प्रश्नावलीहरू देशव्यापी रुपमा मेलबक्समा र घर-दैलोमा

आउने छन्।

अमेरिकी जनगणना ब्युरो

तपाईंले सुरु गर्नुभन्दा पहिले
1.	तपाईंको प्रश्नावली भेटाउनुहोस् र त्यसको पहिलो पृष्ठमा पल्टाउनुहोस्।
2.

यस नेपाली भाषा निर्देशिकामा सम्मिलित जानकारीको प्रयोग गरी अंग्रेजी कागजी प्रश्नावालीमा तपाईंको
उत्तरहरूमा चिन्ह लगाउनुहोस्। यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला।

3.	तपाईंले पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अघि, तल दिएका दिशानिर्देशहरूको प्रयोग गरे र यस घर, अपार्टमेन्ट,

वा मोबाईल निवास भित्र बस्ने व्यक्तिहरूको गणना गर्नुहोस्।

कसको गणना गर्ने
यस घर, अपार्टमेन्ट वा मोबाइल निवासमा बस्ने
व्यक्तिहरूको गणना गर्नुहोस्:

जनगणना ब्युरोले सं स्थाहरू र अन्य ठाउँ हरूमा पनि
गणना गर्दछ:

• शिशुहरू सहित, सबै व्यक्तिहरूको गणना
गर्नुहोस्, जो धेरैजसो यही ँ बस्ने र सुत्ने गर्दछन्।

• एप्रिल 1, 2020 मा नर्सिङ होम, कारागार,
कारागारमा, डिटेन्सनमा भएका, आदिको गणना
नगर्नुहोस्।

• यदि यो ठे गानामा धेरैजसो कोहि पनि बस्दैनन् र
सुत्दैनन भने, अनलाइनबाट प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
जनगणनामा स्थायी रुपमा बस्ने ठाउँ नभएका
व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ:
• यदि स्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ नभएको कोही
व्यक्ति यहाँ एप्रिल 1, 2020 मा बस्छन् भने
त्यस व्यक्तिको गणना गर्नुहोस।

• कलेज, नर्सिङ होम, सेना,कारागार, आदिमा
रहेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता ठाउँ छोडेर पछि यही ँ
बस्न आउन सक्ने भएपनि, त्यस्ता व्यक्तिलाई
तपाईंको प्रश्नावलीमा समावेश नगर्नुहोस्।
अन्यथा, तिनीहरूको गणना दइु पल्ट हुनसक्छ।

अर्को पृष्ठमा गएर प्रश्नहरू र निर्देशनहरू पढ्नुहोस्।
यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला।
अमेरिकी जनगणना ब्युरो
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अगाडिपट्टिको पृष्ठमा दिएका प्रश्नहरू पुरा गर्नुहोस्
यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला
एप्रिल 1, 2020 मा यस घर, अपार्टमेन्ट, वा मोबाइल निवासमा कति मानिस
स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसेका थिए?
मानिसहरूको सं ख्या
के यहाँ कु नै अतिरिक्त व्यक्तिहरू एप्रिल 1, 2020 मा बस्नु भएको थियो जुन
तपाईंले प्रश्न 1 मा समावेश गर्नुभएको थिएन?
लागू हुने सबैमा चिन्ह

लगाउनुहोस्।

 बालबालिका, सम्बन्धित वा असम्बन्धित, जस्तै नवजात शिशुहरू, नाती/
नातिनी, वा पालेका छोराछोरीहरू (foster)
 नातेदार, जस् तैवयस्क बालकहरु, पर्ने दाई-दिदी भाइ-बहिनी, वा ससुराली
नातेदारहरू
 अन्य नाता नभएको, जस्तै कोठामा सं गै बस्ने साथी, वा बच्चा हेरचाहको लागि
सं गै बस्ने व्यक्ति
 यही ँ अस्थायी रुपमा बसेका व्यक्तिहरू
 कु नै अतिरिक्त व्यक्ति छै नन्
के यो घर, अपार्टमेन्ट वा मोबाइल निवास —
चिन्ह लगाउनुहोस एउटा बक्सामा।
 गृहस्थीमा मालिक तपाईं हुनुहुन्छ वा कसैले धितो वा ऋणमा लिएको छ? घर
शेषपुंजी कर्जा समावेश गर्नुहोस्।
 तपाईंको स्वामित्वमा रहेको वा गृहस्थीमा कसैको स्वामित्वमा रहेको छ (धितो
र ऋण बाट मुक्त रहेको छ)?
 भाडामा?
 भुक्तानी नगरीवा भाडा नतिरी कब्जा गरेको?
तपाईंको टेलिफोन नम्बर के हो?
आधिकारिक जनगणना ब्युरो कार्यको लागि आवश्यक भएको खण्डमा मात्र हामी
तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं।
टेलिफोन नम्बर
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अमेरिकी जनगणना ब्युरो

पृष्ठ 2 को बायाँपट्टि दिएका प्रश्नहरू पूरा गर्नुहोस्
यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला
यहाँ बस्ने हरेक व्यक्तिको जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। यदि यहाँ त्यस्तो व्यक्ति
बस्दछन् जसले घर भाडा तिर्छ वा यस निवासको मालिक हुनुहुन्छ, उहाँलाइ
व्यक्ति 1 मा राखी सूचीबद्ध सुरु गर्नुस। यदि घरधनी वा घर को भाडा तिर्ने व्यक्ति
यहाँ बस्नु हुन्न भने, व्यक्ति 1 को स्थानमा यहाँ बस्ने कु नै वयस्कलाई सूचीबद्ध गरेर
सुरू गर्नुहोस्।
व्यक्ति 1 को नाम के हो?
कृ पया व्यक्ति 1 को नाम अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गर्नुहोस्।
अगाडिको नाम

(first name)

थर(हरू)

(last name[s])

बिचको नामको पहिलो अक्षर
(middle initial)

व्यक्ति 1 को लिङ्ग के हो? चिन्ह लगाउनुहोस
 पुरूष

एउटा बक्सामा।

 महिला

व्यक्ति 1 को उमेर कति हो र व्यक्ति 1 को जन्म मिति के हो?
1 बर्ष भन्दा कम उमेरका शिशुहरुको लागि, उमेर महिनामा नलेख्नुहोला। उमेरको
ठाउँ मा 0 लेख्नुहोस्।

उमेर, वर्षमा,
एप्रिल 1, 2020

महिना

दिन

जन्म वर्ष

के व्यक्ति 1 हिस्पेनिक, ल्याटिनो, वा स्पेनिस मूलको हुनुहुन्छ?
 होइन, हिस्पानिक, ल्याटिनो, वा स्पेनी मूलको हुनुहुन्न
 हो, मेक्सिकन, मेक्सिकन अमेरिकी, चिकानो
 हो, प्युर्तो रिकन
 हो, क्युबन
 हो, अन्य हिस्पेनिक, ल्याटिनो वा स्पेनिस मूलको हुनुहुन्छ — प्रिन्ट,
उदाहरणको लागि, साल्भाडोरन्, डोमिनिकन, कोलोम्बियन, ग्वाटेमेलन,
स्पानियार्ड, इक्वे डोरियन, आदि।

अमेरिकी जनगणना ब्युरो
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पृष्ठ 2 को बायाँपट्टि सोधिएका प्रश्न पुरा गर्नुहोस्
यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला
व्यक्ति 1 को जात के हो?
चिन्ह लगाउनुहोस

एउटा वा धेरै बक्सामा र मूल छाप्नुहोस्।

 श्वेत — प्रिन्ट, उदाहरणका लागि, जर्मन, आइरिस, अंग्रेज, इटालियन,
लेबानिज, इजिप्टियन, आदि।
 अश्वेत वा अफ़्रीकी अमेरिकन — प्रिन्ट, उदाहरणका लागि, अफ्रिकी
अमेरिकी, जमैकन, हैटियन, नाइजेरियाली, ईथियोपियन, सोमाली, आदि।
 अमेरिकी इण्डियन वा अलास्का मूल — नामांकित वा नामांकन वा मुल
आदिवासीको, उदाहरणका लागि, Navajo Nation, Blackfeet
Tribe, मायन, एज्टेक, Native Village of Barrow Inupiat
Traditional Government, Nome Eskimo Community,
आदि।
 चिनियाँ
 भियतनामिज
 आदिवासी हवाईयन
 फिलिपिनो
 कोरियन
 सामोआन
 एसियाली इण्डियन  जापानीज
 चमोर्रो
 अन्य एशियाली —
 अन्य प्यासिफिक
प्रिन्ट, उदाहरणका
आइल्याण्डर — प्रिन्ट,
लागि, पाकिस्तानी,
उदाहरणका लागि, टोंगन,
कम्बोडियन, हमोंग ,
फिजियन, मार्सलिज,
आदि।
आदि।
 के हि अन्य जाति — प्रिन्ट जाति वा मूल।
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अमेरिकी जनगणना ब्युरो

हरेक अतिरिक्त व्यक्तिको लागि प्रश्नहरू पूरा गर्नुहोस्
हरेक थप व्यक्तिलाई निम्न दईु वटा अधिक प्रश्नहरू सोधिनेछ
यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला
के यो व्यक्ति सामान्यतया: अन्य ठाउँ मा बसाई वा निवास हुन्छ?
लागू हुने

सबैमा चिन्ह लगाउनुहोस्।

 होइन
 हो, कलेजको लागि
 हो, सैन्य कर्तव्यको लागि
 हो, नोकरी वा व्यापारको लागि
 हो, नर्सिङ होममा

 हो, एक अभिभावक वा अन्य
आफन्तसँ ग
 हो, मौसमी वा दोस्रो निवासमा
 हो, कारागार वा कारागारमा
 हो, अर्को कारणले

यिनी व्यक्ति 1 सँ ग कसरी सम्बन्धित छन्?
चिन्ह लगाउनुहोस

एउटा बक्सामा।

 विपरीत-लिगं को श्रीमान/श्रीमती/विवाहित जोडी
 विपरीत-लिगं को अविवाहित जोडी
 समलिगं ी श्रीमान/श्रीमती/जीवनसाथी
 समलिगं ी अविवाहित साथी
 आफ्नै पुत्र वा पुत्री
 धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री
 सौतेनी छोरो वा सौतेनी छोरी
 दाजु-भा वा दिदी-बहिनी
 बुबा वा आमा
 नाती/नातिनी
 ससुरा/सासु
 छोरा वा बुहारी
 अन्य आफन्त
 सं गै बसोबास गर्ने साथी (roommate or housemate)
 पालक पुत्र वा पुत्री (foster child)
 अन्य नाता नभएको

अमेरिकी जनगणना ब्युरो

7

यदि तपाईंले छ जना भन्दा धेरै व्यक्तिहरूको सं ख्या गणना गर्नु भयो
भने पृष्ठ 8 पुरा भर्नुहोस्
यस निर्देशिकामा तपाईंको उत्तरहरू नलेखिदिनु होला
अगाडिको नाम

(first name)

पुरूष

महिला

बिचको नामको पहिलो अक्षर
(middle initial)

उमेर, वर्षमा,
एप्रिल 1, 2020

महिना

थर(हरू)

(last name[s])

दिन

जन्म वर्ष

व्यक्ति 1 सँ ग सम्बन्धित छन्?
 छन्
 छै नन्

तपाईले पुरा गर्नु भएको अंग्रेजी प्रश्नावली डाक भुक्तानी भएको खामबाट मेल गर्नु होला।

2020 जनगणना यसअघि भन्दा

सजिलो छ।

के तपाईंलाई थाहा छ तपाईं अनलाइनबाट
पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नु हुन्छ?
यदि तपाईं 2020 जनगणना अनलाइन पूरा गर्न सक्नु हुन्छ
भने, प्रश्नावलीमा प्रिन्ट भएको URL मा जानुहोस्।

2020 जनगणना अनलाइनमा पुरा

गर्नकोलागि भिडियो निर्देशिकाहरू उपलब्ध छन्
2020census.gov/languages
D-G (npi) Nepali
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अमेरिकी जनगणना ब्युरो

