
هر څوک شمارل 
.کېږي

ر په سرشمېرنه کې هر نف

چې په متحده ایاالتو کې

و ژوند کوي یو ځل، فقط ی

ځل او په صحیح ځای کې
.شمارل کېږي

ه دا د عادالنه نمایندګۍ په اړ
.ده

ایج کلونو کې د سرشمېرنې نت10په هرو 

دې لپاره کارول کېږي چې د استازو د 
(  House of Representatives)جرګې 

لو د څوکیو بیا ټاکنه وشي، ددې معلومو

ه لپاره چې هر ایالت څومره څوکۍ ترالس
.کوي

.دا په اساسي قانون کې دي
د متحده ایاالتو اساسي قانون الزمي 

کوي چې په هیواد کې دې هر څوک په 

لومړنۍ . کلونو کې وشمارل شي10هر 
.کې وه1790سرشمېرنه په 

675دا تقریباً 

ملیارده ډالر 
.دي

ملیارده ډالرو نه 675د 

زیات فدرالي بودیجو، 

ونو، معاونتونو توزیع او ایالت

د سیمو او ټولنو سره کومک

اتو سرشمېرنې د ډاټا یا معلوم

.پر اساس دي

دغه پیسې په ښوونځیو، 

روغتونونو، سرکونو، 

عامه کارونو او نورو 

اساساً مهمو پروګرامونو 
.لګول کېږي

تاسو په څه پوهېدو ته اړتیا لرئ: 101سرشمېرنه 

!سرشمېرنه تر هغې نږدې ده چې تاسو فکر کوئ2020د 

.دا دي دلته یو څه سرسري معلومات چې دا څه دي او د هر چا شمارل ولې مهم دي

دا د ولسوالیو د پولو بیا
.معلومول دي

د هرې لسیزې له سرشمېرنې وروسته، ایالتي 

چارواکي په خپلو ایالتونو کې د کانګرس او 

ي تر ایالتي قانونسازو ولسوالیو پولې بیا تعینو

څو په نفوس کې د بدلونونو نمایندګي وکړی 
.شي

.

.

.

.

ګډون پکې کول ستاسو مدني 
.وظیفه ده

دا : د سرشمېرنې بشپړل اجباري دي

زمونږ په دموکراسۍ کې د ګډون کولو او 
!"زه حسابېږم"دې ویلو یوه الره ده چې 



د سرشمېرنې ډاټا ستاسو

شاوخوا کې هر ځای کارول 
.کېږي

اوسېدونکي سرشمېرنې نه دې لپاره 

وم استفاده کوي چې د ټولنې اقداماتو ک

د چې د قانونسازۍ، د ژوند د کیفیت او

ي صارفینو د دفاع او نمایندګي لپاره و
.څخه حمایت وکړي

کاروبارونه د سرشمېرنې ډاټا دې

تصمیم نیولو لپاره کاروي چې 

ازې چیرته فابریکې، دفترونه او مغ

جوړې کړي، چې دا وظیفې او 
.کارونه پیدا کوي

محلي حکومتونه سرشمېرنې نه د

عامه امنیت او عاجل چمتووالي د 
.چارو لپاره استفاده کوي

د غیر منقول جایداد 

نه تعمیروونکي سرشمېرنې

دې لپاره استفاده کوي چې

نوي کورونه جوړ کړي او 
.زړې محلې بهترې کړي

ستاسو د محرمیت حفاظت 
.شوی دی

د سرشمېرنې د دفتر لپاره دا د قانون 

ل خالف دي چې ستاسو ځوابونه په عام ډو

و یا په داسې طریقه خپاره کړي چې ستاس
.دلی شيستاسو د کورنۍ پېژندګلو ترې کې

د قانون له مخې د سرشمېرنې دفتر 

س ستاسو ځوابونه د هیڅ کوم دولتي اژان
.سره نشي شریکولی

به د هر وخت نه زیات 2020
.اسان وي

کې تاسو کولی شئ چې 2020په 
.سرشمېرنې ته آنالین ځواب ووایاست

تاسو کومک کولی
.شئ

مونږ د-تاسو متخصص یاست 

و بهترینې طریقې په اړه ستاس

ا فکرونو ته اړتیا لرو تر څو د

په خبره یقیني کړو چې ستاسو

ځای او محله کې هر تن وشمارل 

.شي

شئپه دې لینک معلومولی شئ چې څنګه کومک کولی 

.

.

.

.

.
.

.


