مردم شماری  :101آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
مردم شماری  2020آپ کی سوچ سے بھی زیادہ قریب تر ہے!
یہاں ایک فوری اعادہ ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہر ایک کو شمار کیا جاتا ہے۔

ہر کوئی شمار
ہوتا ہے۔
یہ منصفانہ نمائندگی
کا معاملہ ہے۔

مردم شماری میں امریکہ کے اندر
رہنے والے ہر فرد کو ایک بار،
صرف ایک بار ،اور درست جگہ
پر شمار کیا جاتا ہے۔

ایوان نمائندگان
ہر  10برس بعد ،مردم شماری کے نتائج کو
ِ
کی دوبارہ تقسیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ،یہ تعین
کرتے ہوئے کہ ہر ریاست کو کتنی نشستیں ملنی ہیں۔

دﻓﻌہ 1
ﺳﯾﮑﺷن 2

یہ آئین میں ہے۔
امریکہ کا آئین الزمی قرار دیتا ہے کہ ہر  10برس
بعد ملک میں ہر کسی کو شمار کیا جائے۔ پہلی
مردم شماری  1790میں ہوئی تھی۔

یہ  675$بلین کا
معاملہ ہے۔

یہ اضالع کی
دوبارہ تقسیم کا
معاملہ ہے۔
ہر دہائی کی مردم شماری کے بعد ،ریاستی
حکام آبادی میں تبدیلیوں کا حساب کتاب
کرنے کے لیے اپنی اپنی ریاستوں میں
مجلسی اور ریاستی قانون سازی کے اضالع
سر نو تعین کرتے ہیں۔
کی حدود کا از ِ

 $675بلین سے زائد رقم کی
وفاقی فنڈز ،گرانٹوں اور
ریاستوں ،کاؤنٹیوں اور
عالقوں کی امداد میں تقسیم
کاری مردم شماری کے اعداد
و شمار پر مبنی ہوتی ہے۔
یہ پیسہ اسکولوں ،ہسپتالوں،
سڑکوں ،سرکاری کاموں اور
دیگر ضروری پروگراموں پر
خرچ کیا جاتا ہے۔

حصہ لینا آپ کا
شہری فرض ہے۔
مردم شماری مکمل کرنا الزمی ہے:
یہ ہماری جمہوریت میں حصہ لینے
اور یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ
“میں شمار ہوں!”

مردم شماری کے اعداد و شمار آپ
کے اردگرد استعمال ہو رہے ہیں۔

کاروباری ادارے مردم شماری کے اعداد و شمار
کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں
کہ فیکٹریاں ،دفاتر اور دکانیں کہاں بنانے ہیں،
جو کہ مالزمتیں تخلیق کرتے ہیں۔
ﻣدد
ﻣطﻠوب ﮨﮯ

مقامی حکومتیں مردم شماری کو
عوامی تحفظ اور ہنگامی حاالت
کی تیاری کے کرنے کے لیے
استعمال کرتی ہیں۔

باشندے مردم شماری کو ایسی سماجی پہل
کاریوں کی حمایت کرنے کے لیے استعمال
معیار
کرتے ہیں جن میں قانون سازی،
ِ
زندگی اور صارفین کی وکالت شامل ہو۔

ریئل اسٹیٹ ڈویلپر مردم
شماری کو نئے گھر تعمیر
کرنے اور پرانے مضافاتی
تزئین نو کرنے
عالقوں کی
ِ
کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

آپ کی رازداری کا
تحفظ کیا جاتا ہے۔

ﺑراﺋﮯ ﻓروﺧت

محکمہ مردم شماری کے لیے یہ خالفِ
ٔ
قانون ہے کہ وہ آپ کے جوابات کسی بھی
ایسے طریقے سے عام کرے جن سے آپ
یا آپ کے گھرانے کی شناخت ہو سکتی ہو۔

سنہ  2020ہمیشہ سے
زیادہ آسان ہو گا۔

محکمہ مردم
قانون کی رُو سے،
ٔ
شماری آپ کے جوابات کا تبادلہ کسی
بھی دوسرے سرکاری محکمے کے
ساتھ نہیں کر سکتا۔

سنہ  2020میں ،آپ مردم شماری کا جواب
آن الئن دینے کے قابل ہوں گے۔
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® United States

آپ مدد کر سکتے ہیں۔

ﻣردم ﺷﻣﺎری

2020

آپ ایک ماہر ہیں—ہمیں اس بہترین طریقے کے
بارے میں آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے جس
سے یہ یقینی بنایا جائے کہ آپ کے عالقے میں
ہر کوئی شمار ہوتا ہے۔
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