
 
 

 جیمز سینټ د سیمه، هپ بیورګارډ د: لکساندریها
 اپارتمانونه هاعتطاست با نوي 93 کې پالزا

.کړل ترالسه مرسته مالی فدرالي  
MANASSAS 

PARK 
MANASSAS 

د فدرالي فند لس کلنۍ سرشمیرنه پر اساس لکه د الندې په څیر پروگرامونو 
مالي کال معلومات منعکس کوي 2018باندې تاثیر لري. دا احصایې د  .  

FAIRFAX 
CITY 

 عامه د مرستی، دفن فدرال د کی فیرفکس هپ: فیرفکس
 ته سبسایډونو 8 سکشن فیدرالي واحدونه 1060 هستوګنې

.ده اړولي  
. 

 زده ۱۵۵۹۴ کی کاونټي وډنال هپ: الودن
 د پراساس معلوماتو د سرشمیرنې د یکونک

 خواړه څخه پروګرام ملي تغذیې د وښوونځی
.دی یکړ ترالسه  

 

FALLS 
CHURCH 

 : دولتي ښوونځیو د ملي ښوونځي د غرمېارلنګټن
ترالسه  دالر ملیونه ونیمبرنامې لپاره څلور خواره

څخه زیاتو زده کونکو ته یې  8000کړل چې له 
.دی کړي برابرهخواړه  ویسپ وکمه پیا وړیا او   

 

 لخوا سرشمیرنې کلنۍ لس د: ویلیم رنسپ
 زیاتو څخه 2000 له ،فنډ شوې تخصیص

 مرستې هړا هپ کرایې د کور د سره کورنیو
.کړې  

 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سرشمیرنه څه ده؟

او ملي سروې ده چې هرڅوک یوځل یوه د متحده ایاالتو سرشمیرنه 

ي د تابعیت یا کډوالۍ وضعیت په پام کې نیولو وژوند کچیرته چی 

په هر پربنست قانون اساسی  امریکی د دیه حصاا. دا یږیحساب پرته

 کیږي.یو وار ترسره کې  ونولک 10
 

پاملرنه وکړم؟زه دی ته لې و  
نه شمیرل کیږي، په دی احصایه کی لپاره چې  ینیایید هر ویرج

له السه دالر  1200کلونو لپاره په کال کې  10سیمه د مربوطه 

کې د زده کړې، مالی مرستو په فدرالي  12،000 هر کال یااو ورکوي، 

لپاره له السه ورکوي. د  و، سړکونو او نورو عامه پروژروغتیا

په کانګرس کې څومره  ایالتنې ارقام دا هم مشخص کوي چې میرسرش

 .استازیتوب وکړی موږترسو ز استازي لري
 

آیا د متحده ایاالتو د سرشمیرنې معلومات محرم دي؟   

( پربنست د احصایی اداره 13د اوسني فدرالي قانون )سرلیک 

اجازه نه لری چی د احصایی معلومات د خلکو یا نورو فدرالي 

کډوالو چارو او نورو قانون ادارو سره شریک کړي، حتی د 

 .پلي کونکو ادارو سره

 
 
 

 مونږ سره همکار شی!

د وکوالی شو ترڅو  شی ځایله مونږ سره یو 

د سرشمیرنې نیته  1کال د اپریل په  2020

 خبرې وکړو. هبشپړولو اهمیت په اړ
#CountDMVIn #ShapeYourFuture 

#CountTheRegion #VACompleteCount 

jenee.padmore@cfnova.org | 703-865-5002 

www.cfnova.org/count-the-region 

 

 د متحده ایاالتو سرشمیرنه کوم معلومات راټولوي؟
په راټول شوي ځانګړي معلوماتو کی عمر، جنس، مدنی حالت، د 

کورنۍ تعداد، شغل، د کار ځای او د تحصیل درجه، د زیږیدنی 

ځای، د استوګنې پخوانی ځای شامل دي.دا سروی په اوسط توگه 

.دقیقه وخت نیسی 10  

 زه دا سروی کله او څنګه اخیستی شم؟

 

اپریل په لمری نیته کال د  2020د سرشمیرنې ورځ د    

ترسرکیږی. کله چې تاسو د سرشمیرنی پانه بشپړه کوی، باید خپل 

اوسنی ادرس په کی ذکر کری. د اپریل د لمری نیته څخه مخکې، 

هره کورنۍ به په سرشمیرنه کې د ګډون لپاره بلن لیک ترالسه 

کوي. تاسو به د ځواب ویلو لپاره درې اختیارونه ولری: آنالین، د 

له الرې، او یا د پوستی له الرې تلیفون . 

 
آیا زه سرشمیرنه ته د انګلیسي نه پرته په بله ژبه ځواب ویالی 

 شم؟
پداسې حال کې چې کاغذی فورمې به یوازې په انګلیسي او 

هسپانوي ژبو کې شتون لري، تاسو کولی شی چی آنالین فورمی 

ژبو کې )هسپانوي، عربي، چینایي، فرانسوی، هیتی،  12په 

یول، جاپاني، کوریایی، پولندی، پرتگالی، روسی، ټاګالګ او کر

ژبو ترالسه کړی. همدا رنگه  59ویتنامی(او د تیلفون له الری په 

د فورمو یوه نسخه په برایل او یوه ویدیو د اشاری به ژبه کی هم 

 .ترالسه کیدای شی
 

 

 

   

لس کلن  2020ولې شمالي ویرجینیا د 

 سرشمیرنې په اړه پاملرنه کوي
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