مردم شماری  :2020آپ کی شرکت اہم ہے
ہر دس سال میں ،امریکی آئین سرکار سے آبادی کو شمار کرنے کا
تقاضہ کرتا ہے ،جسے مردم شماری کہا جاتا ہے۔  1790کے بعد
سے ہر دہائی میں مردم شماری کی جاتی رہی ہے۔  2020کی مردم
شماری میں عمر ،نسل ،قومیت ،شہریت اور قانونی حیثیت سے قطع
نظر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں رہنے والے ہر شخص کو شمار
کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اہم ہے کیوں کہ حکومت مردم
شماری کے ڈیٹا کا استعمال درج ذیل کے لیے کرتی ہے:
 امریکی ایوان نمائندگی میں ہر ریاست کو کتنی سیٹیں ملیں گی
اس کا تعین کرنے کے لیے ،اور ضرورت کے مطابق وفاقی،
ریاستی اور مقامی ضلعوں کی سرحدوں کا تعین کرنے کے
لیے؛
 ریاستوں اور مقامی عالقوں کو خدمات اور انفرا اسٹرکچر
جیسے کہ سکولوں ،نگہداشت صحت ،سڑکوں ،مالزمت کی
تربیت ،اور بہت کچھ کے لیے ساالنہ وفاقی فنڈنگ کے تحت
 $1.5ٹریلین سے زیادہ کو مختص کرنے کے لیے؛
 ایسی تحقیقات کی انجام دہی کے لیے جس سے کمیونٹی کی
ضروریات کی تشخیص اور حسب ضرورت خدمات کی فراہمی
میں مدد ملے ،جیسے کہ ہنگامی تیاری اور ردعمل ،گرانٹس
اور قرضوں کے ذریعہ۔

آپ کو کیوں شرکت کرنی چاہیے؟
جن کمیونیٹیز کا درست طور پر شمار نہیں ہوتا ہے انہیں اپنی
ضرورت کی خدمات نہیں مل سکتی ہیں۔ نیویارک ان ریاستوں میں
سے ایک ہے جہاں مردم شماری سنگین طور پر کم ہونے کا خطرہ
ہے۔
کم شمار ہونے سے کچھ لوگوں پر دوسروں سے زیادہ اثر پڑ سکتا
ہے۔ مردم شماری بیورو کے اخذ کردہ نتیجے کے مطابق جن
کمیونیٹیز کو شمار کرنا دشوار ہوتا ہے ان میں رنگ دار نسل کے
لوگ ،تارکین وطن ،غربت میں یا غیر روایتی رہائش گاہوں میں رہ
رہے لوگ ،اور چھوٹے بچے یا انگریزی کی محدود مہارت والے
بچے شامل ہوتے ہیں۔  CUNYسینٹر فار اربن ریسرچ کے تخمینے
کے مطابق پورے ریاست نیویارک میں 36 ،فیصد آبادی ایسے
عالقوں میں رہتی ہے جسے شمار کیا جانا دشوار ہے۔ ان عالقوں
میں ردعمل کی شرح کم ہوتی ہے اور انہیں شمار میں شامل نہ ہونے
سے بچانے کے لیے اضافی کوشش اور انتہائی رسائی کی ضرورت
ہوتی ہے۔
ریاست نیویارک انتہائی رسائی کی کوششوں پر  70ملین ڈالر خرچ
کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ نیویارک کے ہر باشندے کا شمار کیا
جاسکے۔ چونکہ نیویارک سٹی میں بہت سے شمار کرنے کے لحاظ

سٹی آف نیویارک کے اسٹیٹ ڈپٹی کمپٹرولر کے دفتر کے ذریعہ تیار کردہ
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سے دشوار عالقے واقع ہیں ،لہذا سٹی انتہائی رسائی کے لیے بھی
 40ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔
ریاست اور سٹی دونوں کی کوششوں میں مقامی کمیونٹی پر مبنی
تنظمیوں کے ساتھ شراکت شامل ہے تاکہ شرکت کی حوصلہ افزائی
کی جاسکے۔ اس کے بڑے شرکاء کاران میں کیتھولک چیریٹیز آف
نیویارک ،دی چائنیز-امریکن پالننگ کونسل ،دی ہسپانک فیڈریشن،
دی جیوش کمیونٹی ریلیشنز کونسل آف نیویارک ،دی نیشنل ایسوسی
ایشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیوپل ،دی نیویارک امیگریشن
کولیشن اور رورل اینڈ مائیگرینٹ منسٹری شامل ہیں۔

آپ کی معلومات محفوظ ہے
قانون کے مطابق ،آپ کے جوابات کو راز میں رکھا جائے گا اور
صرف شماریاتی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ مردم
شماری بیورو کے لیے کسی کے ساتھ بھی آپ کی کسی شناختی
معلومات کا اشتراک کرنا ممنوع ہے ،جس میں نفاذ قانون کے
ادارے ،مالکان مکان ،اور سرکاری ایجنسیاں جیسے کہ انٹرنل
ریونیو سروسز یا ہوم لینڈ سیکیورٹی (یا اس کے کوئی شعبے،
بشمول امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ) بھی شامل ہے۔

شرکت کیسے کریں
مارچ  2020میں ،زیادہ تر گھرانوں کو اس بارے میں ہدایات کے
ساتھ ایک خط ملے گا کہ مردم شماری کو آن الئن ،بذریعہ فون یا
بذریعہ ڈاک کیسے مکمل کیا جائے (سبھی گھرانوں کو کاغذی
سوالنامہ نہیں ملے گا)۔ کاغذی سوالنامے انگریزی یا ہسپانوی زبان
میں دستیاب ہیں۔ آپ  12غیر انگریزی زبانوں میں آن الئن یا بذریعہ
فون جواب دے سکتے ہیں ،اور امدادی گائیڈ  60زبانوں میں دستیاب
ہے۔ مردم شماری کرنے والے ان گھروں کا دورہ کریں گے جو
ابتدائی خط کا جواب نہیں دیں گے۔
اس میں شرکت کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ اپنے دوستوں ،اہل خاندان
اور پڑوسیوں کو بتائیں کہ شرکت کرنا کتنا اہم اور آسان ہے۔ اگلے
دس سالوں تک آپ کو دوبارہ اپنا شمار کروانے کا موقع نہیں ملے
گا۔
مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں
 ,www.2020census.govکال کریں  800-923-8282یا
ہمیں @ uscensusbureauپر فالو کریں۔

