
 2020 د متحده ایاالتو نفوس شمېرنه
تاسو څه پېژندلو ته اړتیا لرئ

ایاالتو نفوس شمېرنه څه ده؟ د متحده 
کې  هیواد  په  کوي  ایاالتو حکومت هڅه  متحده  د  یوځل،  کې  کلونو   10 هرو  په 

هر یوګړی فرد چې کوم ځای ژوند کوي پراساس وشمیرئ. دې ته د نفوس شمېرنه 

ویل کیږي.

اوسیدونکي هرکس څخه  کې  پرته(  پامه  له  ته  )دکډوالۍ وضغیت   US په  قانون 

ته   US وروسته   2020  ،1 اپریل  د  تاسو  چیرې  که  کوي۔  غوښتنه  ځواب  د 

لرئ. نه  اړتیا  ته  ویلو  ځواب  تاسو  نو  یاست،  رارسیدلی 

حکومت ستاسو شخيص معلومات له هيڅ يو کس رسه، حتی په حکومت یا پولیسو 

کې د نور خلکو رسه هم نه رشیکوي. دا د قانون خالف کار دې.

دا ولې مهم دې؟
د خلکو شمېر څوک چې شمېرل کیږي زموږ په ټولنه کې د ښوونځیو، روغتونونو، 

چې  پروګرامونو  او  دندو  اوهمداراز  پیسو،  دولتي  لپاره  کورونو  د  او  ترانسپورت، 

به د ټولنې رسچینو  اغیزه کوي. ستاسو د معلوماتو وړاندې کول  تاسو یې کاروئ 

او پروګرامونو رسه مرسته وکړي کوم چې ستاسو د کورنۍ او ماشومانو مالتړ کوي.

تاسو باید د څه توقع ولرئ؟
شمیرې  د  خلکو  میشتو  د  ادرس  په  ستاسو  حکومت   US د  ده.  لنډه  فورمه  دا 

د  او  ياست،  کرايه  په  یا  لرۍ  کور  خپل  تاسو  چیرې  که  کوي،  پوښتنه  اړه  په 

حکومت  لپاره،  اوسیدونکي  هر  د  کې  کور  په  ستاسو  لرۍ.  شمېره  تلیفون  خپل 

رسه  ستاسو  کس  دغه  د  کوي،  ژوند  دلته  اکرث  څومره  دوی  نوم،  د  هغوی  د 

زیږون  د  دوی  د  عمر،  دوی  د  وي،  ښځینه  یا  نارینه  دوی  چیرې  که  اړیکه، 

دي.  شامل  هم  ماشومان  ستاسو  کې  دې  په  کوي.   پوښتنه  نژاد  دوی  د  او   نېټه، 

معلوماتو  مايل  کوم  د  یا  او  شمیره  امنیت  ټولنیز  ستاسو  نه  به  څخه  تاسو  له 

ويش. غوښتنه 

له تاسو څخه د څه کولو غوښتل کیږي؟
له  کړئ  ترالسه  لیک  یو  کې  میل  په  کې  کور  خپل  په  تاسو  به  کې  مارچ  په 

معلومات  خپل  تاسو  کوي.  ژوند  دلته  څوک  چې  کوي  غوښتنه  به  څخه  تاسو 

یا  فون،  سامرټ  خپل  په  یا  کمپیوټر  په  یې  تاسو  چې  کې  کاغذ  هغه  په 

ته  یوې  څخه  الرو  دې  له  تاسو  چیرې  که  شئ.  کولې  وړاندې  الرې  له  تلیفون 

څخه  حکومت   US د  ولرئ:  فرصت  بل  یو  به  تاسو  نو  وایئ،  ونه  ځواب 

چې  وکړي  غوښتنه  څخه  تاسو  له  او  رايش  ته  کور  ستاسو  ممکن  څوک   یو 

۔ يص لوډ ځواب ووایئ  په شخ

یکهټګه نيکړئ۔ لپارهد  رس هاړ  د هر ېپوښنتې  
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