
तिनीहरू तिटो हुर्क न्िन।् 

अब तिनीहरूर्ो भतिष्यलाई आर्ार तिन िपाईरं्ो मौर्ा ि। 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

२०२० जनगणनामा गणना गररएर्ो एर् (रे्.तज) 

Kindergartener ले यस िसन्िमा उच्च माध्यतमर् तिद्यालय 

सरुू गनेि जब अर्ो सेनस २०३० तिर आउँि: त्यो िस बर्कर्ो 

स्रू्ल आपतूिक, तिक्षर्, स्रू्ल लन्च, र अतिर् । यो िपाइरँ्ो 

उज्जिल भतिष्य ि सतुनतिि गनक मद्दिर्ो लातग िपाइरँ्ो अिसर 

हो। 

अहिले, काउन्टी भरिका हिद्यार्थीिरूले स्कूल कार्यक्रममा तथ्र्ाकिरू मार्य त 

२०२० जनगणनाको परिचर् प्राप्त गर्दैछन्। 

र्स कार्यक्रमले स्कूलिरूलाई हन: शलु्क गहतहिहि ि स्रोतिरू प्रर्दान गर्दयछ 

हतनीिरूका हिद्यार्थीिरूलाई बढ्र्दो डाटा-चाहलत हिश्वको लाहग तर्ाि पानय। 

 

तिद्यार्थीहरू यो जान्िैिन ्तर् २०२० जनगणना संयकु्त राज्य र यसर्ा 

के्षत्रहरूमा बस्न ेप्रत्येर् व्यतक्तर्ो गणना हो। जनगणनालाई जिाफ तिएमा 

िपाइरँ्ो समिुायलाई यसर्ो रर्मर्ो उतचि तहस्सा प्राप्त गनक मद्दि गिकि।  

 

जनगणना िथ्यार्ले र्सरी तिद्यालय, स्िास्थ्य, हरेचाह सतुििा, सडर्, 

यािायाि, मनोरन्जन रे्न्रहरू, सामातजर् सेिाहरू, र अतिर्र्ो लातग प्रत्येर् 

िर्क राज्य र समिुायमा ६७५   तबतलयन डलर भन्िा बढी संघीय र्ोर् तििरण 

गररन्ि भनेर मागकििकन गिकि। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

तिद्यार्थीहरूले २०२० र्ो जनगणनार्ो बारेमा यी मखु्य चीजहरू 

पतन तसतर्रहरे्ा िन ्- र हामी िपाइलेँ पतन तिनीहरूलाई यो 

जानोस ्भनेर चाहन्िौं: 

 

• माचक २०२० िेति सरुू गिै, िपाईर्ो घरमा अस्िर गने सबैलाई 

गणना गनक आिश्यर् ि । यसले बच्चा र निजाि तििुहरू, नागररर् 

र गैर-नागररर्हरू, आफन्िहरू र िपाईसँंग अस्र्थायी रूपमा बस्न 

पतन समािेि गिकि।  

 
• जनगणनामा जिाफ तिन यो पतहले भन्िा सतजलो ि। िपाई ं१३  

फरर्-फरर् भार्ाहरूमा प्रतितिया तिन सक्नहुुन्ि, र िपाई ंयसलाई 

अनलाइन, फोन िा मेल माफक ि परूा गनक सक्नहुुन्ि।  

 

• जनगणना प्रति िपाईरं्ो प्रतितियाहरू सुरतक्षि र गोपनीय 

हुनेिन।् र्ाननूर्ो लातग अमेररर्ी जनगणना ब्यरूोले िपाइरँ्ो 

जानर्ारीलाई गोप्य राख्न आिश्यर् ि, र िपाइरँ्ा 

प्रतितियाहरू िपाइरँ्ो तबरूद्ध रु्नै पतन तहसाबले प्रयोग गनक 

सतर्िैन। 

िपाईसँंग २०२० र्ो जनगणनामा िपाईरं्ो घरर्ो सबै जना गणना गरेर आफ्नो भतिष्य र सबै बच्चाहरूर्ो भतिष्य 

आर्ार तिने ितक्त ि। 

 

िपाइ ँर्सरी आफ्नो भतिष्य 2020census.GOV मा आर्ार तिन सक्नहुुन्ि भन्ने बारे र्थप जान्नहुोस।् 

CENSUS.GOV/SCHOOLS मा स्रू्ल र्ायकिममा िथ्र्हरूर्ो बारेमा र्थप जानर्ारी प्राप्त गनुकहोस।् 


