
በሰሜናዊ ቨርጂኒያ ስለ  2020  

የሕዝብ ቆጠራ ማወቅ ለምን 

ያስፈልልጋል? 

*የሕዝብ ቆጠራ ውጤት ላይ ተመሥርቶ 

15,594  የላዉደን ካውንቲ ተማሪዎች 

ከብሔራዊ ትምህርት ቤት የተመጣጠነ ምግብ 

ፕሮግራም ዕርዳታ ተጠቃሚ ሆነዋል  

*ከፌዴራል መንግሥት በተገኘ   የገንዘብ ድጎማ 1,060 

ቤቶች ዠቅተኛ ገቢ ላላቸዉ ፌርፋክስ ነዋሪዎች ግልጋሎት 

ሆነዋል 

*የአርሊንጊተን  ካውንቲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 

ከብሔራዊ የትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራም $4.5 

ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ  8000 ተማሪዋች ነፃ 

እና ቅናሽ ምሳ አቅርቧልL 

*በፕሪንስ ዊልያም ካውንቲ በህዝብ ቖጠራ ውጤት  

መሠረት  2000 ቤተሰች የቤት ኪራይ ዕርዳታ  

ተደርጎላቸዋል
. 

 

 

FALLS 
CHURCH 

FAIRFAX 
CITY *በአለዛንደሪያ ካውንቲ ቤቡረጋርድ ሠፈር 

ውስጥ በሚገኘው በሴንት ጄምስ ፕላዛ 

ውስጥ በፌዴራል ገንዘብ ድጎማ 93 

አፓርታማዎች  ዠቅተኛ ገቢ ላላቸዉ 

ነዋሪዎች ግልጋሎት ሆነዋል. 

MANASSAS 
PARK 

MANASSAS 
* የህዝብ ቖጠራ  ላይ መሠረተ ያደረገ የፌዴራል የገንዘብ ድጋፍ 

ከዚህ በላይ የተጠቀሱ ሥራዎችን ለመሥራት አሥችሏል ፡፡ እነዚህ 

ስታቲስቲክስ 2018 የበጀት ዓመት መረጃን ያመለክታል  ፡፡. 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የአሜሪካ ብሄራዊ የህዝብ ቖጠራ ምንድነዉ? 

የዜግነት ወይም የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን 

በአሜሪካ ውስጥ እያንዳንዱን ሰው አንድ ጊዜ ብቻ እና 

ትክክለኛውን ቦታ የሚይዝ ብሄራዊ ቆጠራ ነው ፡፡ በሕገ፡መንግስቱ 

የህዥብ ቆጠራ በየ 10 ዓመቱ እንዲከናወን ተደንግጓል፡ 

 

ለምን በቆጠራዉ መሳተፎ ያስፈጋል? 

ላልተመዘገቡ እያንዳንዱ የቨርጂንያ  ነዋሪዋች   ክልሉ ለ 10 ዓመታት በየዓመቱ $1,200 

ዶላር ፣ ወይም በጠቅላላው $ 12,000  ዶላር ከፌዴራል መንግስት የሚሰጥ  

ለትምህርት ፣ ሆስፒታሎች ፣ መንገዶች እና ሌሎች ህዝባዊ ተቐማት ፕሮጄክቶች 

የሚዉል  ገንዘብ  ያጣል ፡፡ የሕዝብ ቆጠራ  መረጃ በተጨማሪ ክልሉን የሚወክሉ  

ተወካዮች ቁጥር ይወስናል ፡፡ 

 

 የቆጠራ መረጃ ሚስጥራዊ ነው?  

በአሁኑ የፌዴራል ሕግ (አርዕስት ፩ ፫) መሠረት ቢሮው የግለሰቦችን 

ማንነት ለመለየት የሚያስችሉ የህዝብ ቆጠራ ውጤቶችን ከኢሚግሬሽን 

ባለሥልጣናትን እና ሌሎች የሕግ አስፈፃሚዎችን ወይም የፌደራል 

ኤጄንሲዎች ጋር ማጋራት አይችልም ፡፡ 
 

 
 

አጋር ይሁኑ  

እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 1 ቀን 2020 የሕዝብ ቆጠራ 

መጠናቀቅ አስፈላጊ ስለመሆኑ ለማስተዋወቅ እና 

ለመግባባት እኛን ይቀላቀሉ 

#CountDMVIn #ShapeYourFuture 

#CountTheRegion #VACompleteCount 

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

www.cfnova.org/count-the-region 

 

የአሜሪካ የሕዝብ ቆጠራ ምን መረጃ አለው ? 

የሚሰበሰበው መረጃ ዕድሜ ፣ ጾታ ፣ የጋብቻ ሁኔታ ፣ የቤተሰብ 

ብዛት ፣ የሥራ ኃይል ተሳትፎ ፣ የሥራ ቦታ እና ትምህርት ፣ 

የትውልድ ቦታ ፣ የቀድሞ መኖሪያ ቦታን ያጠቃልላል  ፡፡ የሕዝብ 

ቆጠራው ለማጠናቀቅ በአማካይ 10 ደቂቃዎችን ይወስዳል. 

 

መቼ እና እንዴት መውሰድ እችላለሁ? 

የሕዝብ ቆጠራ ቀን ሚያዝያ 1 ቀን 2020 ይሆናል። ቆጠራውን ሲጨርሱ 

በዚህ ቀን የት እንደሚኖሩ ልብ ይበሉ። ከኤፕሪል ፩ በፊት እያንዳንዱ 

ቤተሰብ በቆጠራው ውስጥ እንዲሳተፍ ግብዣ ይቀበላል። መልስ 

ለመስጠት ሦስት አማራጮች ይኖርዎታል፡በድህረገፅ፣ በስልክ ወይም 

በደብዳቤ ፡፡ 

 

በቆጠራው ከእንግሊዝኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ መልስ መስጠት 

እችላል? 

የወረቀት ቅጾች በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽ ብቻ የሚገኙ ቢሆንም 

በድህረገፅ፣ በሚከተት 12  ቋንቋዎች መመለስ ይቻላል፡ እስፓኒሽ ፣ 

አረብኛ ፣ ቻይንኛ ፣ ፈረንሳይኛ ፣ ሃይቲ ክሪዮል ፣ ጃፓንኛ ፣ ኮሪያኛ ፣ 

ፖላንድኛ ፣ ፖርቱጋልኛ ፣ ራሽያኛ ፣ ታጋሎግ እና ቪአትናምትናምኛ ፡፡  

እንዲሁም በስልክ  በ 59 ቋንቋዎች መልስ መስጠት ይችላሉ ፡፡ 

በተጨማሪም በብሬይል ፣ እና በአሜሪካ የምልክት ቋንቋ  ቪዲዮ ይኖራል 

፡፡  
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