
دقیقې
پوښتنې

کلونه
 10 پوښتنو ته ځواب ویل 10 دقیقې 

 وخت نیيس کوم چې باید ستاسې په ټولنه 

کې پانګونو ته د 10 کلو لپاره بڼه ورکوي.
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رسشمېرنه 2020

 1 
اپریل

د رسشمېرنې ورځ     وشمېرل   
شه.

مهم یې. ته 



 
 هرې یوې کورنۍ ته دا اختیار ترالسه دی چې د انټرنیټ له الرې، برېښنالیک له الرې یا د ټیلفون له الرې 

ځواب ووایي. د انټرنیټ له الرې او ټیلفوين پوښتنې په انګلیيس او 12 غیرانګلیيس ژبو کې ترالسه کېدالی يش.

 ستاسې د 2020 رسشمېرنې ځوابونه د قانون له مخې خوندي دي، محفوظ دی او 
په حفاظت رسه دي.

 د رسشمېرنې محکمه به ستاسې ځوابونه د کومې محکمې یا بل کوم دولتي اژانس رسه نه رشیکوي، 
په ګډون د FBI، ICE یا د کورين تحفظ څانګه.

د رسشمېرنې محکمه باید چیرې هم ونکړي:

برېښنالیک درولېږي.  •
ستاسې د ټولنیز امنیت بشپړه شمېره، ستاسې د مور مجرد نوم، ستاسې د بانکي کاتې مالومات،   • 

پېسې، یا د کوم سیايس ګوند لپاره بل کوم څیز لپاره غوښتنه وکړي.

ستاسې کور ته د راتلو غوښتنه وکړي.  •
تاسې ته د نیولو دړکه درکړي که چیرې تاسې موافق نه شئ.       •

 تاسې به یوه بلنه په 
برېښنالیک کې ترالسه کړئ

خپل ځان وشمېرئ
چیرته چې تاسې له اپریل 1، 2020 تر خوا میشت یئ او ویده کېږئ.
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تاسې به یې خپل د برېښنالیک په بکسه کې ترالسه کړئ.: پر یا په منځ کې: 

د 2020 رسشمېرنې ته د انټرنیټ له الرې ځواب ویلو بلنه.  مارچ 20-12 
)ځینې خاندانونه به کاغذي پوښتنې هم ترالسه کړي.(

د یادونې لیک. مارچ 24-16 

که چیرې تاسې ال تراوسه ځواب نه وي ویلی:   

د یادونې پوستي کارت. مارچ 26-اپرل 3 

د رسشمېرنې ورځ اپریل 1 

د یادونې لیک او کاغذي پوښتنې. اپریل 16-8 

د یادونې پایلوي پوستي کارت د شخيص تعقیبولو لپاره په شخيص بڼه   اپریل 27-20 
کې د متحده ایالتو د رسشمېرنې د محکمې پروړاندې.


