
 
 

 سٹی آف نیو یارک کی طرف سے رسمی اطالع نامہ
 
 

 امریکی مردم شماری بیورو (United States Census Bureau) کے مالزمین (اینومریٹرز یعنی شمار کنندگان) فی الحال
 نیو یارک شہر میں گھر گھر جاکر مردم شماری کا کام مکمل کر رہے ہیں۔

 

 
 امریکی مردم شماری میں شرکت وفاقی قانون (عنوان 13، باب 7، ذیلی باب II) کے تحت الزمی ہے۔

 اس قانون کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے، ضروری ہے کہ مکان مالکان اور بلڈنگ مینیجرز مردم شماری کے اینومریٹرز کو رسائی فراہم
 کریں۔

 

 
 بلڈنگ میں رسائی کے لیے ذمہ دار تمام اسٹاف کو مردم شماری بیورو کے موجودہ آپریشن کی اطالع کر دینا چاہیے۔

 
 

 2020 مردم شماری اس سال موسم بہار میں شروع کی گئی۔ مردم شماری میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مقیم سبھی لوگوں کا ایک
 رسمی شمار انجام دیا جاتا ہے جو کہ ہر 10 سالوں پر ایک بار ہوتا ہے اور جو کہ ریاستہائے متحدہ کے دستور کے تحت الزمی ہے۔ تبھی

 سے ملک بھر کے گھرانوں نے مردم شماری کو از خود آن الئن یا بذریعہ فون مکمل کرنا شروع کر دیا۔
 

 
 تاہم، سبھی گھرانے خود سے مردم شماری مکمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے، امریکی مردم شماری

 بیورو نان-رسپانس فالو اپ (Non-Response Follow Up, NRFU) آپریشن انجام دیتا ہے جس میں اینومریٹرز گھر گھر جاکر
 لوگوں سے مردم شماری کی معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ مردم شماری کے اینومریٹرز نے 6 اگست سے پورے شہر میں گھر گھر

 جانا شروع کر دیا ہے اور وہ 30 ستمبر 2020 تک یہ عمل جاری رکھیں گے۔
 

 
 NRFU کے بارے میں اہم حقائق:

 
 

 ممکن ہونے کی صورت میں، اینومریٹرز انٹرویو انجام دینے سے پہلے پراپرٹی مینیجروں سے رابطہ کریں گے۔ براہ کرم●
 جان لیں کہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔

 تمام اینومریٹرز کے بیک گراؤنڈ کی اچھی طرح جانچ کر لی گئی ہے اور ان کے فنگر پرنٹس لے لیے گئے ہیں، اور●
 انہیں امریکی ڈیپارٹمنٹ آف کامرس (Department of Commerce) نے کام کرنے کے لیے سند عطا کی ہوئی ہے۔

 تمام اینومریٹرز کے پاس ایک باتصویر شناختی بّال ہوگا جس پر امریکی ڈیپارٹمنٹ آف کامرس کا واٹر مارک اور منسوخی کی●
 تاریخ درج ہوگی۔ اس کے عالوہ، تمام اینومریٹرز ایک بیگ لے کر چلیں گے جس پر امریکی مردم شماری بیورو کا لوگو ہوگا؛ اس

 کے عالوہ ان کے پاس جو بھی آالت ہوں گے ان پر بیورو کا لوگو چھپا ہوگا۔
 اگر اس شخص کی شناخت کے بارے میں آپ کے پاس یا کرایہ داروں کے پاس سواالت ہوں تو آپ 212-882-7100 پر مردم●

 شماری بیورو کے نمائندہ سے بات کرکے ان کی مالزمت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
 تمام اینومریٹرز نے سوشل ڈسٹنسنگ سے متعلق ایک ٹریننگ مکمل کی ہے۔ ان کے لیے ہمہ وقت فیس ماسک پہنے رہنا،●

 گھروں میں کسی صورت داخل نہ ہونا، اور انٹرویو کی انجام دہی کے دوران 6 فٹ کی دوری برقرار رکھنا الزمی ہے۔
 اگر کوئی مکین گھر پر نہیں ہے تو اینومریٹرز دروازے پر ایک نوٹ چھوڑ جائیں گے جس میں اس بابت معلومات ہوں گی●

 کہ مردم شماری کس طرح مکمل کرنا ہے۔
 ●   کسی گھرانے کے ذریعہ مردم شماری مکمل کر لینے کے بعد، ڈیٹا کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی مالقاتیں کی جا

 سکتی ہیں۔
 
 

 اگر مکین جواب نہیں دیتے ہیں تو بلڈنگ اسٹاف سے اس یونٹ میں رہ رہے مکینوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کو کہا
 جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں اسٹاف کے تعاون کی پرزور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

 

 
 کچھ سواالت یا تشویشات کی صورت میں برائے مہربانی NYC سینسس کو (347) 698-1095 پر کال کریں۔


