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သန်းခေါင်စာရင်းဆိုတာ ဘာလဲ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်းဌာနမှ ပြုလုပ်သည့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုမှာ 10 နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်း
သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်း လိပ်စာတစ်ခုရှိသူတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည့် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်း
သည် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုရှိ လူများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည်။ အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် လူတစ်ဦးကသာ 
အဆိုပါနေအိမ်တွင်နေထိုင်သူအားလုံးအတွက် သန်းခေါင်စာရင်းကို ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရန် အချိန် 10 မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်မည်။

မေးမြန်းမည့်မေးခွန်းများ -

2020 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 1 ရက်နေ့တွင် ဤအိမ်၊ တိုက်ခန်း သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေအိမ်၌ နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ခေတ္တနေထိုင်သူ မည်မျှရှိသနည်း။
 ဤမေးခွန်းသည် ၎င်းတို့အများဆုံးနေထိုင်ရာနေရာတွင်ရှိသော လူများကို ရေတွက် ရန်ဖြစ်သည်။
သင် သို့မဟုတ် ဤအိမ်ထောင်စုရှိ တစ်စုံတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သော ဤအိမ်၊ တိုက်ခန်း သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေအိမ်သည် အပေါင်စာချုပ် သို့မဟုတ် 
ချေးငွေဖြင့် ဝယ်ယူထားခြင်း ဖြစ်ပါသလား။
 ဤမေးခွန်းသည် အိမ်ငှားရမ်းသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အိမ်ပိုင်ဆိုင်သူမည်မျှရှိကြောင်း သိရှိရန်ဖြစ်သည်။
သင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်က ဘာလဲ။
 ယင်းမှာ သန်းခေါင်စာရင်းဌာနအနေဖြင့် သင့်အား မေးမြန်းစရာများရှိပြီး ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်အတွက်       
 ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ် 1 နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ
 ပုဂ္ဂိုလ် 1 သည် အိမ်ငှားခပေးသူ သို့မဟုတ် အိမ်ပိုင်ဆိုင်သူ သို့မဟုတ် အိမ်တွင်နေထိုင်သည့် အရွယ်ရောက်သူ တစ်ဦးဉီး ဖြစ်သည်။
 ဤမေးခွန်းသည် ၎င်းတို့၏ အမည်၊ လိင်အမျိုးအစား၊ အသက်အရွယ်၊ မွေးနေ့နှင့် လူမျိုးကို မေးရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်စုအတွင်းရှိ အခြားလူများနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ
 သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသည် ၎င်းတို့၏ အမည်၊ ၎င်းတို့ပုံမှန်နေထိုင်ရာနေရာနှင့် ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ် 1 နှင့်ဆက်စပ်ပုံ တို့ကို မေးမြန်းပါ   
 လိမ့်မည်။

အရေးကြီးသည် - သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသည် လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်၊ ငွေကြေး၊ ဘဏ်စာရင်း၊ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ ခရက်ဒစ်ကတ်

အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအကြောင်းများကို မည်သည့်အခါမှ မေးမြန်းမည်မဟုတ်ပါ။

ယင်းမှာမည်သည့်အတွက်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသည် ရင်းမြစ်များအား မတူညီသောအုပ်စုအသီးသီးထံ မည်သည့်နေရာသို့ မည်သို့ပေးမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ယင်းတို့တွင် အဝေးပြေးလမ်းမ 

တည်ဆောက်ရေး၊ ကျောင်းများ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်းအတွင်းရှိ အရေးပေါ်လုပ်သားများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု 

ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွင် ပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်စားလှယ်မည်မျှရှိမည်ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု

တွင် နေထိုင်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် အစီအစဉ်များကို ပေးနိုင်မည့် ရင်းမြစ်များအတွက် ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ပြည်နယ်၏ အော်တစ်ဇင်နှင့်

ဆက်စပ် ရင်းမြစ်များနှင့် အချက်အလက်များ

အတွက် ထိပ်တန်းရင်းမြစ်။

ASERT Collaborative ကို ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား

ပြည်နယ် လူသားဝန်ဆောင်မှုဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး

အစီအစဉ်များရုံးမှ ငွေကြေးပံ့ပိုးသည်။
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ASERT Collaborative ကို ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား

ပြည်နယ် လူသားဝန်ဆောင်မှုဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး

အစီအစဉ်များရုံးမှ ငွေကြေးပံ့ပိုးသည်။

ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား ပြည်နယ်၏ အော်တစ်ဇင်နှင့်

ဆက်စပ် ရင်းမြစ်များနှင့် အချက်အလက်များ

အတွက် ထိပ်တန်းရင်းမြစ်။

အရေးကြီးသည် - သန်းခေါင်စာရင်းကို အိမ်ထောင်စုတိုင်းမှ အောက်တိုဘာလကုန် နောက်ဆုံးထား၍ ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါမည်။ သို့မှသာ

ဤဆုံးဖြတ်ချက်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် မှန်ကန်သော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် ကောက်ယူ
သော အချက်အလက်များအားလုံးကို ကာ
ကွယ်ထားပြီး လုံခြုံစွာ ထားရှိမည်
ဖြစ်သည်။

၎င်းကို မည်သို့ဖြည့်စွက်ရမည်နည်း။

နေအိမ်အများစုသည် 2020 သန်းခေါင်စာရင်းဖြည့်စွက်ရန် တောင်းခံလွှာတစ်စောင်ကို စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ရရှိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် 
သန်းခေါင်စာရင်းဖြည့်စွက်ပုံ လမ်းညွှန်ချက်များလည်း ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကို ဖုန်းဖြင့်၊ စာဖြင့်၊ အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် လူ
ကိုယ်တိုင် ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။

အွန်လိုင်း
သန်းခေါင်စာရင်းကို my2020census.gov တွင် ဖြည့်စွက်ပါ။
သန်းခေါင်စာရင်းစာတွင် အွန်လိုင်းမှပုံစံကို ဖြည့်စွက်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် ID တစ်ခုကို ထည့်ပေးပါမည်။
အချက်အလက်များကို သိမ်းထား၍မရသောကြောင့် ပုံစံကို တစ်ခါတည်းနှင့်အပြီး ဖြည့်စွက်ရပါမည်။

သန်းခေါင်စာရင်းပုံစံကို တင်သွင်းပြီးချိန်တွင် သင်သည် အတည်ပြုနံပါတ်တစ်ခု ရရှိပါလိမ့်မည်။

စာဖြင့်

ပြန်ပို့သောစာအိတ်တွင် Jeffersonville, IN သို့မဟုတ် Phoenix, AZ တစ်ခုခုရှိ အမေရိကန် 
သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသို့ လိပ်မူထားကြောင်း စစ်ဆေးပြီး သင့်ပုံစံကို မှန်ကန်ကြောင်း 
သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။

သန်းခေါင်စာရင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် စပိန်ဘာသာတို့ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

မျက်မမြင်စာ၊ အမေရိကန် လက်ဟန်ပြဘာသာ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်စာလုံးကြီး အပါအဝင် အခြား 
ဘာသာစကားများနှင့် ပုံစံများအတွက် www.2020census.gov တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ဖုန်းဖြင့်

သင်သည် 844-330-2020 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သန်းခေါင်စာရင်းကို ဖြေကြားနိုင်ပါသည်။

သန်းခေါင်စာရင်းဌာနသည် သင့်ဖုန်းကိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားခြင်းမဟုတ်ပါက သင့်ကိုမည်သည့်အခါမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမည်မဟုတ်ပါ။

ဘာသာစကားတစ်ခုစီအတွက် အလုပ်ချိန်နာရီများကို www.2020census.gov တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

လူကိုယ်တိုင်

ဩဂုတ်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူသူများသည် သန်းခေါင်စာရင်းဖြည့်စွက်ရခြင်း မရှိသေးသည့် အိမ်များသို့ 
လူကိုယ်တိုင် လိုက်လံကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။

အရေးကြီးသည် - သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်းများကို ဖြေကြားသည့်အခါ အချက်အလက်များသည် 

2020 ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ 1 ရက်နေ့တွင် သင့်အိမ်၌ နေထိုင်ခဲ့ကြသည့် လူတိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ဖြစ်သင့်ပါသည်။


