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!ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے

 کب؟
 يوم التعداد اإلحصائي هو 1 أبريل 2020، ويمكن لألشخاص

 بدء االستجابة للتعداد عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف أو على الورق
.في وقت مبكر اعتباًرا من 12 مارس 2020

 کیا؟
 مردم شماری میں ہر 10 سال پر ریاستہائے متحدہ میں رہ رہے

ہر فرد کا شمار ہوتا ہے۔

 کون؟
کا شمار ہر شخص  موجود  پر  پتے  کے  آپ  کہ  ہے   یہ ضروری 
کثر کم آمدنی  عمر، رشتے، یا حیثیت سے قطع نظر کیا جائے۔ ا
 والے، عمر رسیدہ افراد، پانچ سال سے کم عمر کے بچو، محدود
 انگریزی جاننے والو، اور کرایے داروں کا شمار مردم شماری میں

 کم ہوتا ہے۔

کیسے؟
 یو ایس سینسس بیورو مارچ 2020 کے وسط سے ہر پتے پر
 ایک دعوت نامہ بھیجے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی آن الئن،
  بذریعہ فون، یا کاغذی فارم کے ذریعہ اس میں شرکت کرے۔

 کیوں؟
 ایک شفاف اور درست مردم شماری ہماری جمہوریت کی روح
 ہے۔ یہ مقننہ میں نمائندگی کے تعین کی بنیاد ہے، ضروریات اور
 خدمات کی منصوبہ بندی میں ہماری مدد کرتی ہے، اور وفاقی
 فنڈنگ کی بنیاد ہے۔ آرلنگٹن کاؤنٹی کو ٹرانسپورٹیشن، عوامی
 سالمتی، تعلیم، صحت اور انسانی خدمات اور بہت کچھ کے

  لیے کئی ملین وفاقی ڈالرز ملتے ہیں۔

 تازہ معلومات سے باخبر رہیں اور جانیں کہ
:مردم شماری میں کس طرح شرکت کرنا ہے

مردم امریکی  حکومت  کی  متحدہ  ریاستہائے  پر  سال   10  ہر 
ہے۔ کرتی  شمار  کا  فرد  ہر  رہے  رہ  میں  ملک  ذریعہ  کے   شماری 
 آرلنگٹن کاؤنٹی مردم شماری کے ڈیٹا کا استعمال ان پروگراموں،
 عمارتوں اور وسائل کے لیے ادائیگی کے واسطے کرتی ہے جنہیں
 آپ اور آپ کا خاندان ہر دن استعمال کرتا ہے۔ گھر پر اس بات کو

!یقینی بنائیں کہ ہر کسی  کا شمار ہو
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 01   اپریل، 2020 
! ہر کوئی اہم ہے

I COUNT.

Yo cuento.

ቆጥረው

Би тоолно

احسب انا  

tôi đếm 

 اہم۔ محفوظ۔ رازدارانہ۔


