
 آطبى ضزوری 

هحفوظ اور  

 شوبرقوهی ہز دص طبل هیں توبم صوبوں هیں رہٌے والے طبھی لوگوں کی ریبطتہبئے هتحذٍ کو   کے تحت( 2، طیکشي 1اهزیکی آئیي، دفعہ ) 

 کی ضزورت ہے۔ کزاًے

وٍ ۔ے گبپڑ اثز پزهیزی لیٌڈ کی هزدم شوبری طے کئی اہن طزیقوں طے  2222

 :شوبری هزدم

کبًگزیض کی ًوبئٌذگی کب تعیي کزتی ہے اور هقبهی قبًوًی طبس اضالع پز اثز ڈالتی ہے۔ •

 اہن پزوگزاهوں اور خذهبت کی طزهبیہ کبری کی بٌیبد ہے؛ اور •

اور ہٌگبهی هٌصوبہ  حفبظت عواهی صحت، هیاعو ہی طبتھ پزوجیکٹض، کے حول و ًقل اور تعویز کی اطکول تزقی، هبلی •

 بٌذی کب هقبهی فیصلہ لیٌے هیں هذد کزتی ہے۔

 ! ہر میری لینڈ کا شمار ہوتا ہے

2020 کے دس ساله مردم شماری میں شمار کرائیں

ہے اہن شوبری هزدم
)ایض ایي اے پی/ڈبلیو آئی  بچےبچے اور  شیزخوارتغذیبتی تکولے کی اهذادی پزوگزام بزائے خواتیي،  اطتعوبل کب شوبری هزدم

جیظے وفبقی  پزوجیکٹض کے حول و ًقل کی شبہزاٍ اور )طی ایچ آئی پی( اًشورًض پزوگزام صحتی کی بچوں ،هیڈکیڈ ،طی(

 طزهبیہ کبری بزائے پزوگزاهوں کی ططح کب تعیي کزًے لیے ہوتب ہے۔

۔ہے کزتی تفویض کی رقن سیبدٍ طے بلیي 675$ هیں کبری طزهبیہ پز بٌیبد کی ڈیٹب کے شوبری هزدم حکوهت وفبقی طبل، ہز

 کی  18,250$ ہز هیزی لیٌڈ 12 دص طبلوں هیں صوبہ کی تَقريبا    •

بلین کے نقصان  1$ یه صوبه کے  –الگت کو شمار نہیں کیا کے 
مساوی ہے )جس کی بنیاد تاریخی امریکی مردم شماری نچلے 

اعداد و شمار پر ہے(

ی یقیٌ کی بات اط عے کشًے هکول کو فاسم اپٌے کے شواسی هشدم

 سہٌے، کو بشادسیوں اوس پڑوعیوں فیولیض، کی لیٌڈ هیشیہ ک بٌاتا ہے

 هوصول هذد دسکاس لیے کے چڑًے پشواى اوس کھیلٌے کشًے، کام

ہے۔ ہوتی  



ہے آطبى شوبری هزدم
  اهزیکہ ہے طکتب جب کیب طے الئي آى اوس فوى هیل بزسیعہ  –طزیقوں تیي عول کب بھزًے کو فبرم  کے شوبری هزدمآپ کے 

 ہوگی۔ شواسی هشدمآى الئي  پہلی شوبری هزدم کی 2222  تبریخ کی

 هالی اعاًت کا هٌصفاًہ حصہهزدم شوبری هیں آببدیبتی طواالت کے جواببت طے یہ یقیٌی بٌبًے هیں هذد هلتی ہے کہ آپ کی بزادری کو 

 کو هعبشی تزقی اور هٌصوبہ بٌذی کے فیصلے آپ کی بزادری کی درطت عکبطی کزیں گے۔ 2222اپزیل  1اور  تب ہےهل

:بھولیں ًہ اًہیں حقائق۔ اہن کچھ لیے کے سکھٌے یاد

۔ اگز طلبب اپٌے والذیي کے یہبں چبہیے ہوًی پز پتہ کے کبلج کے اىہو، کیوپض  آف یب آى خواٍ شوبری هزدم کی طلبب کے کبلج •

 ہیں تو اى کی هزدم شوبری صزف اى کے والذیي کے گھز پز ہوًی چبہیے۔رہتے اور طوتے 

ہوًی چبہیے۔ شوبری هزدم کی اًچ عال عے کن عوش کے بچوںپ بشوول بچوں توبم •

ہے هحفوظ شواسی هشدم
۔ہے الصهی سکھٌا اًہساصداس کو هعلوهات توام  عویت هعلوهات راتی حغاط دیگش اوس آهذًی شہشیت، کی سہائشی لیے کے بیوسو شواسی هشدم اهشیکی

۔ہے جاتا کیا ًہیں افشا کو ڈیٹا راتی اور هقبصذ شوبریبتی صزف ڈیٹب •

هیں هزدم شوبری کی توبم هعلوهبت ًجی اور قبًوى کے تحت هحفوظ ہیں جي کی خالف ورسیوں  13اهزیکی کوڈ کے عٌواى  •

 ہو طکتب ہے۔جزهبًے  252،222 یب/ تک کی طشا اورجیل هیں پبًچ طبل  ًتیجے هیں وفبقیکے 

۔الئي آى یا فوى هیل، بزسیعہ – ہوگی شواسی هشدم کی آپ رسیعہ کے جظ کشیں هٌتخب طشیقہ وٍ لیے اط

۔الئیں هیں تصویش کو شخص ہش آئیے تو گی، سہے تک عال دط جو ہے تصویش سًگیي ہواسی یہ
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