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ప్రతి ఒక్కర్నీ లెకి్కంచడం జరుగుతుంది.
ఈ జనాభా గణన యొక్క లక్్యం యుఎస్ లో జీవంచి ఉన్న ప్రతి ఒక్క 
వ్యక్తిని, ఒక్క సారి, ఒకే ఒక్క సారి, సర�ైన ప్రదేశంలో లెక్క పెట్టడం. 
మీ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ లెక్్కంచబడేలా మీరు మాకు 
సహకరించాలి.

జనాభా గణన సమాచారం చాలా ముఖ్యమ�ైనది. 
ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా గణన చేయాలని యు.ఎస్. 
రాజ్్యంగం నిరేదేశిస్తి ంది. ఒక్్క రాష్ట ్ర కాంగ�రెస్ లో ఎని్న సీట్లు  ఉండాలి, 
ఓటింగ్ జిలాలు ల సరిహద్దే లు ఏవధంగా ఉండాలి, ఏటా $675 
బిలియనలుకు పెైగా ఉన్న ఫెడరల్ ధన సమకూరుపు సమాజ్ల కొరకు 
ప్రతి ఏటా ఏవధంగా ఖరుచు పెటా్ట లి అన్న అంశాలన్ నిరేదేశించడం 
కొరకు ఈ ఫలితాలన్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది.

ఇందులో ప్లపాంచుకోవడం అననాది మీ పౌర 
బాధ్యత.
జనాభా గణన పూరితి చెయ్యడం తపపునిసరి; మన ప్రజ్సావామ్యంలో 
పాల్గొ ని, “నేనూ లెక్్కంచబడాడా న్” అని చెప్పుక్వడానిక్ ఇదో  మారగొం.

మీ సమాచారం గోప్యంగ్ ఉంచబడుతుంది. 
మీ సమాధానలకు ఫెడరల్ చట్టంయొక్క రక్ణ ఉంట్ంది. కేవలం 
గణాంకాలన్రూపొ ందించడం కొరకు మాత్రమే మీ సమాధానాలు 
ఉపయోగించ్క్వడం జరుగుతుంది మరియు ఏ ప్రభుతవాఏజ�న్్సగాన్ 
లేదా క్రు్ట గాన్ మీ సమాచారాని్నమీకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించ 
జ్లవ్. 

2020 జనాభా గణన పేపర్ ప్రశ్నావళిని 
పూర్ంచడం కొరకు ఈ మార్గదర్చిని 
ఉపయోగ్ంచుకోండి.
2020 జనాభా గణన పేపర్ ప్రశా్నవళి దేశవా్యపతి ంగా ప్రతి ఒక్కరికీ మీ 
గడప దగగొరే ఉన్న మీ మొబ�ైల్ బాకు్సలోలు నే అంద్తుంది.

– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

FOR
OFFICIAL

USE ONLY

TM

2020 జనాభా గణనకు స్వాగతం
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ప్్ర ంభంచడానికి ముందు మీరు
1. మీ ప్రశా్నవళిని తీస్కొని, మొదటి పేజీని తెరవండి.

2. ఆంగలు భాషలోని పేపర్ ప్రశా్నవళిక్ సమాధానలు ఇవవాడం కొరకు ఈ తెలుగు మారగొదరిశిలోని 
సమాచారాని్న ఉపయోగించ్క్ండి. ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి. 

3. మీరు మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం వ్ార సే ముంద్, ఈ ఇంటిలో, ఈ అపార�్టమంట్ లో లేదా ఈ 
సంచార గృహము ఎంతమంది ఉంట్నా్నరో ఈ క్రెంది గ�ైడ్ లెైన్్స ఆధారంగా లెక్క పెట్్ట క్ండి.

తద్పరి పేజీలో ఉన్న ప్రశా్నవళిని, మరియు సూచనలన్ చదవండి.  
ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి.

ఎవర్ని లెకి్కంచాలి 
ఈ ఇంటిలో, ఈ అప్ర్ట్మంట్ లో లేదా ఈ 
సంచార గృహము ఎంతమంది నివసిసుతు నానారో 
లెక్క ప�టాట్ లి:

• చిన్న పిలలులతో సహా, ఇక్కడ ఎకు్కవ 
సమయం ఎవర�వరు నిద్రప్ తారో 
వారందరిన్ లెక్క పెటా్ట లి.

• ఒకవేళ ఈ చిరునామాలో ఎవరూ ఎకు్కవ 
సమయం ఉండక ప్ యినా లేక నిద్రప్ క 
ప్ యినా ఆన్ లెైన్ లో సమాధానం 
ఇవవాండి. 

నివసించడానికి శ్శవాత స్థా నం లేని వ్ర్ని 
కూడా ఈ జనాభా గణనలో తపపాకుండా 
చేర్చిలి: 

• ఒకవేళ నివశించడానిక్ సిథిర నివాసం లేని 
వ్యక్తి ఎవర�ైనా ఏపి్రల్ 1, 2020 రోజున 
ఇక్కడ ఉన్నటలుయితే, ఆ వ్యక్తిని కూడా 
లెక్కలోనిక్ తీస్క్వాలి. 

సంసథాలోలో  మర్యు ఇతర ప్రదేశ్లలో కూడా 
జాబాభా గణన బ్్యలో గణన నిరవాహిసుతు ంది: 

• ఏపి్రల్ 1, 2020 రోజున నరి్సంగ్ హో మ్ 
లో, జ�ైల్ లో, బందిఖానాలో, కష్టడీలో 
ఉన్న వ్యకుతి లన్ లెక్కలోనిక్ తీస్కొన 
కూడద్. 

• కళాశాల లో, నరి్సం గ్ హో మ్ లో, జ�ైల్ 
లో, బందీ ఖానాలో, కష్టడీలో ఉండి 
మొదలెైన, ఇక్కడ నివశించడానిక్ తిరిగి 
వచిచున యిెడల, అట్వంటి వ్యకుతి లన్ 
మీ ప్రశా్నవళిలో చేరచుకండి. ఎంద్కంటే, 
ఆవధంగా చెయ్యడం వలలు  వీరిని ర�ండు 
సారులు  లెక్్కంచినట్లు  అవ్తుంది.
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ముందటి పేజీలో ఉననా ప్రశనాలను పూర్ంచండి
ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి

మీ టెలిఫో న్ నంబర్ ఎంత? 

జనన గణన బ్్యరోకు సంబంధించిన అధికారిక పన్లు ఏవ�ైనా 
ఉంటేనే మేము మిమ్మలి్న కాంటాక్్ట చేసాతి ము. 

టెలిఫ్ న్ నంబర్

1 వ ప్రశనాలో మీరు చేరచిని వ్యకుతు లు ఏపి్రల్ 1, 2020 ఇక్కడ 
అదనంగ్ ఎవర్ైనా ఉండేవ్ర్? 

వరితించే వాటని్నంటిన్  మార్్క చేయండి. 

 � పలిలులు, సంబంధం ఉన్నవారు, సంబంధం లేని వారు, అనగా 
నవజ్త శిశువ్లు , మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు లేదా పంెప్డు 
పలిలులు (foster)

 � వయోజన పిలలులు, దాయాద్లు, లేదా అలులు ళ్లు  క్డళ్ళు, అతాతి  
మామలు వంటి బంధ్వ్లు

 � బంధ్వ్లు కాన్ వారు అనగా రూంలో కలిసి నివసించే వారు, 
లేదా మీతో పాట్ ఉండే బేబీ సిట్టరులు

 � తాతా్కలికంగా ఇక్కడ ఉంట్న్న వారు
 � ఇక అదనంగా ఎవరూ అవసరం లేద్

ఈ ఇంటిలో, ఈ అప్ర్ట్మంట్ లో లేదా ఈ సంచార గృహములో — 
ఒక బాక్్స లో  మార్్క చేయండి.

 � మీరు గాన్ ఇంద్లో నివశిస్తి న్న వారిలో ఎవర�ైనా తనఖా లేదా 
ఋణం దావారా సొ ంతం చేస్కునా్నరా? గృహ సంబంధ ఈక్వాటీ 
రుణాలతో సహా.

 � మీరు గాన్ ఇంద్లో నివశిస్తి న్న వారిలో ఎవర�ైనా ఫీ్ర మరియు 
క్లుయర్ టెైటిల్ తో కొనా్నరా? (తనఖా లేదా ఋణం వంటివ 
లేకుండా)?

 � అదెదేకు?
 � అదెదే  చెలిలుంప్ లేకుండా నివసించే?

ఏపి్రల్ 1, 2020 రోనునా ఈ ఇంటిలో, ఈ అప్ర్ట్మంట్ లో లేదా ఈ 
మొబ�ైల్ ఇంటిలో ఎంతమంది జనం నివసించేవ్రు? 

ఎంతమంది జనం
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2 వ పేజీలో ఎడమ వ�ైపున ఉననా ప్రశనాలను పూర్తు చేయండి
ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి

మధ్య పొ డి అక్రం 
(middle initial)

ఇక్కడ నివససి్తి న్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క సమాచారాని్న 
ఇవవాండ.ి ఇక్కడ ఉంట్న్న వారిలో ఎవర�నైా దనీిక్ అదెదే  కడుతున్న 
వ్యక్తి లేదా ఈ ఇంట ియజమాని ఉంట ేఅతడ ిలేదా ఆమె పరేు 1 వ 
వ్యక్తి గా వ్ార యండ.ి ఒకవళే అదెదే  కడుతున్న వ్యక్తి లేదా ఈ ఇంటి 
యజమాని ఇక్కడ లేనటలుయిత,ే ఇక్కడ ఉన్న పదెదేవారి పరేు 1వ 
వ్యక్తి దగగొర వ్ార యండ.ి

1వ వ్యకితు పరేు ఏమిటి? 

1వ వ్యక్తి పరేు ఆంగలు భాషలో వ్ార యండ.ి 

చివరి పేరు(రులు )
(last name[s])

మొదటి పేరు 
(first name)

1వ వ్యకితు యొక్క లింగం? ఒక బాక్్స లో  మార్్క చేయండి. 

 � ప్రుషుడు  � సీతి రీ

1 వ వ్యకితు హిస్పానిక్, లాటినో లేదా స్పానిష్ మ్లంకు చెందిన 
వ్డా?

 � క్దు, హిసాపునిక్, లాటినో లేదా సాపునిష్ మ్లంకు చెందిన 
వాడు కాద్

 � ఔన్, మెక్్సకన్, మెక్్సకన్ అమెరికన్, చికానో
 � ఔన్, పూ్యరేటో రికాన్
 � ఔన్, కూ్యబాన్
 � ఔన్, మరో హిసాపునిక్, లా్యటినో, లేదా సాపునిష్ మ్లంకు 
చెందిన వాడు — ముద్రణ, ఉదాహరణకు, సాలవాడోరన్, 
డొమినికన్, కొలంబియన్, గావాటిమాలన్, సాపునియార్డా, 
ఈకవాడోరియన్, మొదలెైన. 

న�ల

1వ వ్యకితు యొక్క వయసు అర్యు 1వ వ్యకితు యొక్క పుటిట్న తేదీ? 

1 ఏడాది లోప్ వయస్ కలిగిన శిశువ్ వయస్న్ న�లలోలు  
వ్ార యకండి. వయస్ దగగొర 0 అని వ్ార యండి.

రోజు ప్టి్టన 
సంవత్సరం

ఏపి్రల్ 1, 2020 
నాటిక్ వయస్ 
సంవత్సరాలలో 
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2 వ పేజీ లో కుడి వ�ైపున ఉననా ప్రశనాలను పూర్తు చేయండి
ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి

1 వ వ్యకితు జాతి ఏమిటి?

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకు్కవ బాకు్సలోలు  మార్్క చేయండి  
ఇంకా వారు ఎక్కడి న్ంచి వచాచురో వ్ార యండి. 

 � తెలలు  వారు — ముదణ్ర , ఉదాహరణకు, జర్మన్, ఐరిష్, 
ఇంగిలుష్, ఇటాలియన్, లేబన్స్, ఈజిపషి్యన్, మొదలెైన.

 � నలలు  వారు లేదా ఆఫి్రకన్ అమెరికన్ — ముద్రణ, ఉదాహరణకు, 
ఆఫి్రకన్ అమెరికన్, జమైెకన్, హ�ైతియన్, న�ైజీరియన్, 
ఇథియోపియన్, స్ మాలి, మొదలెైన.

 � అమెరికన్ ఇండియన్ లేదా అలాసా్క నేటివ్ — నమోద్ లేదా 
ప్రధాన తెగ యొక్క ముద్రణ పేరు, ఉదా, Navajo Nation, 
Blackfeet Tribe, మాయన్, అజ�్టక్, Native Village of 
Barrow Inupiat Traditional Government, Nome 
Eskimo Community, మొదలెైన.

 � చెైన్స్  � వయతా్నమీస్  � సాథి నిక హవాయియన్
 � ఫిలిపీపునో  � కొరియన్  � సమోవన్
 � ఆసియన్ 
ఇండియన్

 � జపన్స్  � చామోరోరె

 � ఇతర ఆసియన్ 
— ముద్రణ, 
ఉదాహరణకు, 
పాక్సాతి న్, 
కంబో డియన్, 
హా్మంగ్, 
మొదలెైన.

 � ఇతర పసిఫిక్ 
దీవాపానిక్   చెందిన 
వారు — ముద్రణ, 
ఉదాహరణకు, 
టోంగాన్, ఫిజియన్, 
మార్షలీస్, మొదలెైన.

 � కొని్న ఇతర జ్తి — జ్తి లేదా మ్లం పి్రంట్ చెయా్యలి.
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ప్రతి అదనపు వ్యకితుకి సమబంధించి ప్రశనాలను పూర్తు చేయండి
ప్రతి అదనపు వ్యకితుని ఈ కిరంద పేర్్కననా ర్ండు ప్రశనాలు అడగడం జరుతుంది
ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి

ఈ వ్యకితు స్ధారణంగ్ వేరే చోట జీవిసుతు నానాడా లేదా ఉంటునానాడా? 
వరితించే వాటని్నంటిన్  మార్్క చేయండ.ి

 � లేద్ 
 � ఔన్, కళాశాల కొరకు
 � ఔన్, సెైనిక నియామకం 
మీద

 � ఔన్ ఉదో్యగం లేదా 
వా్యపారం కొరకు

 � ఔన్, నరి్సంగ్ హో ంలో 
ఉంట్నా్నడు

 � ఔన్, పేర�ంట్ తో లేదా వేరే 
బంధ్వ్లతో ఉంట్నా్నడు

 � ఔన్, సీజనల్ లేదా సెకండ్ 
ర�సిడెన్్స లో ఉంట్నా్నడు

 � ఔన్, జ�ైల్ లో లేదా 
బందిఖానాలో ఉంట్నా్నడు

 � ఔన్, ఇతర కారణాలు

ఇతడికి 1వ వ్యకితుతో ఎలాంటి సంబంధం ఉంది? 

ఒక బాక్్స లో  మార్్క చేయండి.

 � వ్యతిరేక లింగం భరతి / భార్య / జీవత భాగసావామి
 � వ్యతిరేక లింగం అవవాహిత భాగసావామి
 � సవాలింగ భరతి / భార్య / జీవత భాగసావామి
 � సవాలింగ అవవాహిత భాగసావామి
 � సొ ంత కుమారుడు లేదా కుమార�తి
 � దతతి  ప్తు్ర డు లేదా ప్తి్రక
 � సవతి ప్తు్ర డు లేదా సవతి ప్తి్రక
 � స్ దరుడు లేదా స్ దరి

 � తండి్ర లేదా తలిలు
 � మన్మడు
 � అతతిమామ
 � అలులు డు లేదా క్డలు
 � ఇతర బంధ్వ్
 � గదిలో కలిసి జీవంచే లేదా గృహంలో కలిసి జీవంచే వ్యక్తి 
(roommate or housemate)

 � పెంప్డు బిడడా  (foster)
 � బంధ్వ్ కాని ఇతర వ్యక్తి
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మీరు ఆరు కంటే ఎకు్కవ మందిని లికి్కంచినటలో యితే 8వ 
పేజీని పూర్ంచండి
ఈ మార్గదర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్్ర యకండి

D-G (tel) Telugu

2020 జనాభా గణన 
ఎపుపాడూ లేనంత 
సులభంగ్ ఉంది.

మీరు ఆన్ లెైన్ లో కూడా 
సమాధానాలు చెపపావచుచి, 
ఈ విషయం మీకు తెలుస్?
ఈ 2020 జనాభా గణనన్ మీరు ఆన్ లెైనోలు  
పూరితిచెయ్యగలరని అన్కుంటే, ఈ ప్రశా్నవళిలో 
సూచించిన యుఆర్ఎల్ కు వ�ళళుండి. 

ఈ 2020 జనాభా గణనను పూర్తు చేసేందుకు సహకర్ంచే వీడియో మార్గ  
దరశిక్లు ఈ కిరంద పేర్్కననా యుఆర్ఎల్ లో మీకు లభస్తు యి 
2020census.gov/languages

1వ వ్యక్తితో సంబంధం 
ఉందా?

 � ఔన్  � లేద్

ఏపి్రల్ 1, 2020 
నాటిక్ వయస్ 
సంవత్సరాలలో 

న�ల రోజుప్రుషుడు  సీతి రీ ప్టి్టన 
సంవత్సరం

చివరి పేరు(రులు )
(last name[s])

మొదటి పేరు 
(first name)

మధ్య పొ డి అక్రం 
(middle initial)

పూరితిచేసిన ప్రశా్నవళిని దీనితో పాట్ మీకు అందిన తపాలా రుస్ము చలెిలుంచబడిన ఎన�వాలప లో ఉంచి ప్ స్్ట  చేయండి.




