महत्त्वपूर्ण सहज र
सुरक्षित
संयुक्त राज्यलाई हरेक दश वर्षमा प्रत्येक राष्ट्रमा बस्ने सबै मानिसको गणना गर्न आवश्यक हुन्छ (यु.एस संविधान, धारा 1 को
उपधारा 2)।
2020 जनगणनाले मेरिल्याण्डलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रभाव पार्छ। जनगणनाले:

• कङ्ग्रेसमा प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्छ र स्थानीय संवैधानिक जिल्लाहरूमा प्रभाव पार्छ;
• यो वित्त व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तथा सेवाहरूको लागि आधार हो; र
• यसले आर्थिक विकास, विद्यालय निर्माण र यातायात प्रोजेक्टहरू, साथसाथै सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा
र आपतकालीन योजना बनाउने कार्यका लागि स्थानीय निर्णय-गर्नमा सहायता गर्छ।

मेरिल्याण्डमा बस्ने प्रत्येक मानिसको गणना हुन्छ!
2020 दशक जनगणनामा गणना हुनुहोस्

जनगणना महत्त्वपूर्ण छ
जनगणना डाटालाई महिला, शिशु र बालबालिकाहरूका पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP/WIC), Medicaid, बालबालिकाको
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) र हाइवे र यातायात परियोजनाहरू जस्ता कार्यक्रमहरूको लागि संघीय वित्त व्यवस्थाको स्तर
निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।

• प्रत्येक वर्ष, संघीय सरकारले जनगणना डाटाको आधारमा
$675 बिलियन भन्दा धेरै वित्त बाँडफाँड गर्छ।

• मेरिल्याण्डमा बस्ने गणना नगरिएका प्रत्येक मानिसको

राज्यलाई 10 वर्षसम्ममा लगभग $18,250 लागत लाग्छ
- यो राज्यले गुमाउने $1 बिलियन बराबर हुन्छ (ऐतिहासिक
यु.एस जनगणनामा कम गणना गरिएको आधारमा)।

जनगणना फाराम भर्ने कार्यले मेरिल्याण्ड परिवार, छिमेक र
समुदायहरूलाई बस्न, काम गर्न, खेल्न र बढ्न आवश्यक हुने
सहायता प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्छ।

जनगणना सहज छ
तपाईंको जनगणना फाराम तीनवटा तरिकाले भर्न सकिन्छ – पत्राचार, फोन र अनलाइन मार्फत। 2020 जनगणना यु.एस
इतिहासको पहिलो अनलाइन जनगणना हो।
जनगणनामा भएका जनसांख्यिकीय प्रश्नहरूको जवाफ दिनाले तपाईंको समुदायले यसको वित्त व्यवस्थाको निष्पक्ष हिस्सा
प्राप्त गर्दछ र उक्त आर्थिक विकास र योजना निर्णयहरूले अप्रिल 1, 2020 मा सही तरिकाले तपाईंको समुदायमा प्रतिबिम्बित
गर्दछ भनी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
केही सम्झनुपर्ने महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू। नबिर्सनुहोस्:

• कलेजका विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पसमा वा बिदामा हुँदा पनि तिनीहरूको कलेजको ठेगानामा गणना गरिनुपर्छ। उनीहरू
आफ्ना आमाबुवाहरूको घरमा बस्छन् वा सुत्छन् भने मात्र उनीहरूलाई त्यहाँ गणना गरिनुपर्छ।

• पाँच वर्ष मुनि उमेर सहितका सबै बालबालिकाहरूलाई गणना गरिनुपर्छ।

जनगणना सुरक्षित छ
यु.एस जनगणना ब्यूरोले निवासीको नागरिकता, आम्दानी र अन्य संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा सहितका सबै जानकारीलाई गोपनीय
रूपमा राख्नुपर्छ।

• डाटा तथ्याङ्कीय उद्देश्यहरूको लागि मात्र सङ्कलन गरिन्छ र व्यक्तिगत डाटा कहिल्यै पनि खुलासा गरिँदैन।
• यु.एस संहिता शीर्षक 13 अनुसार सबै जनगणनासँग सम्बन्धित जानकारी गोप्य र कानूनद्वारा सुरक्षित गरिएको हुन्छ,
यसका उल्लङ्घनहरू भएमा सजाय स्वरूप पाँच वर्षसम्म संघीय कारागार र/वा $ 250,000 जरिवाना हुन्छ।

त्यसकारण आफू गणना हुने तरिका छनोट गर्नुहोस् - पत्राचारद्वारा, फोनद्वारा वा अनलाइनद्वारा।
यो दस वर्षसम्म रहने हाम्रो पोर्ट्रेट हो, त्यसकारण पोर्ट्रेटमा सबै समेटियौं।
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