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సంఖ్య 0607-1006: ఆమోదం ముగిసే తేదీ 11/30/2021

2020 జనాభా గణనలో మీ మార్గ దర్శి
2020 జనాభా గణన పేపర్ ప్రశ్నావళికి ఏవిధంగా సమాధానాలు చెప్పాలి

2020 జనాభా గణనకు స్వాగతం
ప్రతి ఒక్కరినీ లెక్కించడం జరుగుతుంది.

ఈ జనాభా గణన యొక్క లక్ష్యం యుఎస్ లో జీవించి ఉన్న ప్రతి ఒక్క
వ్యక్తిని, ఒక్క సారి, ఒకే ఒక్క సారి, సర�ైన ప్రదేశంలో లెక్క పెట్టడం.
మీ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ లెక్కించబడేలా మీరు మాకు
సహకరించాలి.

జనాభా గణన సమాచారం చాలా ముఖ్యమ�ైనది.

ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా గణన చేయాలని యు.ఎస్.
రాజ్యాంగం నిర్దేశిస్తోంది. ఒక్కో రాష్ట ్ర కాంగ్రెస్ లో ఎన్ని సీటలు ్ ఉండాలి,
ఓటింగ్ జిల్లా ల సరిహద్దులు ఏవిధంగా ఉండాలి, ఏటా $675
బిలియన్ల కు ప�ైగా ఉన్న ఫెడరల్ ధన సమకూర్పు సమాజాల కొరకు
ప్రతి ఏటా ఏవిధంగా ఖర్చు పెట్టా లి అన్న అంశాలను నిర్దేశించడం
కొరకు ఈ ఫలితాలను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది.

ఇందులో పాల్పంచుకోవడం అన్నది మీ పౌర
బాధ్యత.

జనాభా గణన పూర్తి చెయ్యడం తప్పనిసరి; మన ప్రజాస్వామ్యంలో
పాల్గొని, “నేనూ లెక్కించబడ్డాను” అని చెప్పుకోవడానికి ఇదో మార్గం.

మీ సమాచారం గోప్యంగా ఉంచబడుతుంది.

మీ సమాధానలకు ఫెడరల్ చట్టంయొక్క రక్షణ ఉంటుంది. కేవలం
గణాంకాలనురూపొ ందించడం కొరకు మాత్రమే మీ సమాధానాలు
ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది మరియు ఏ ప్రభుత్వఏజెన్సీగానీ
లేదా కోర్టు గానీ మీ సమాచారాన్నిమీకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించ
జాలవు.
TM

This is the official questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration
U.S. CENSUS BUREAU

FOR
OFFICIAL
USE ONLY

Start here

OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.

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

3.

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

4.

What is your telephone number?

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

Mark all that apply.
Children, related or unrelated, such as newborn babies,
grandchildren, or foster children

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.
• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online or call the number on page 8.

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws
Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters
People staying here temporarily

The census must also include people without a permanent
place to live, so:
• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
staying here on April 1, 2020, count that person.

No additional people

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

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 off 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.

1.

Rented?
Occupied without payment of rent?

Telephone Number
How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?
Number o f people =

2

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

We will only contact you if needed for official Census Bureau
business .

–

–

2020 జనాభా గణన పేపర్ ప్రశ్నావళిని

పూరించడం కొరకు ఈ మార్గ దర్చిని
ఉపయోగించుకోండి.

2020 జనాభా గణన పేపర్ ప్రశ్నావళి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికీ మీ

గడప దగ్గ రే ఉన్న మీ మొబ�ైల్ బాక్సుల్లో నే అందుతుంది.

యు.ఎస్. జనాభా గణన బ్యూరో

ప్రాంభించడానికి ముందు మీరు
1. మీ ప్రశ్నావళిని తీసుకొని, మొదటి పేజీని తెరవండి.
2. ఆంగ్ల భాషలోని పేపర్ ప్రశ్నావళికి సమాధానలు ఇవ్వడం కొరకు ఈ తెలుగు మార్గ దర్శిలోని

సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి.

3. మీరు మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం వ్రా సే ముందు, ఈ ఇంటిలో, ఈ అపార్ట్మెంట్ లో లేదా ఈ

సంచార గృహము ఎంతమంది ఉంటున్నారో ఈ క్రింది గ�ైడ్ ల�ైన్స్ ఆధారంగా లెక్క పెటటు ్కోండి.

ఎవరిని లెక్కించాలి

ఈ ఇంటిలో, ఈ అపార్ట్మెంట్ లో లేదా ఈ
సంచార గృహము ఎంతమంది నివసిసతు ్న్నారో
లెక్క పెట్టా లి:

సంస్థ లలో ్ మరియు ఇతర ప్రదేశాలలో కూడా
జాబాభా గణన బ్యూలో గణన నిర్వహిస్తుంది:

• చిన్న పిల్లలతో సహా, ఇక్కడ ఎక్కువ
సమయం ఎవరెవరు నిద్రపో తారో
వారందరినీ లెక్క పెట్టా లి.

• ఒకవేళ ఈ చిరునామాలో ఎవరూ ఎక్కువ
సమయం ఉండక పో యినా లేక నిద్రపో క
పో యినా ఆన్ ల�ైన్ లో సమాధానం
ఇవ్వండి.

• ఏప్రిల్ 1, 2020 రోజున నర్సింగ్ హో మ్
లో, జ�ైల్ లో, బందిఖానాలో, కష్ట డీలో
ఉన్న వ్యక్తు లను లెక్కలోనికి తీసుకొన
కూడదు.

నివసించడానికి శాశ్వత స్థానం లేని వారిని
కూడా ఈ జనాభా గణనలో తప్పకుండా
చేర్చాలి:

• కళాశాల లో, నర్సిం గ్ హో మ్ లో, జ�ైల్
లో, బందీ ఖానాలో, కష్ట డీలో ఉండి
మొదల�ైన, ఇక్కడ నివశించడానికి తిరిగి
వచ్చిన యెడల, అటువంటి వ్యక్తు లను
మీ ప్రశ్నావళిలో చేర్చకండి. ఎందుకంటే,
ఆవిధంగా చెయ్యడం వల్ల వీరిని రెండు
సార్లు లెక్కించినట్
లు అవుతుంది.

• ఒకవేళ నివశించడానికి స్థిర నివాసం లేని
వ్యక్తి ఎవర�ైనా ఏప్రిల్ 1, 2020 రోజున
ఇక్కడ ఉన్నట్ల యితే, ఆ వ్యక్తిని కూడా
లెక్కలోనికి తీసుకోవాలి.
తదుపరి పేజీలో ఉన్న ప్రశ్నావళిని, మరియు సూచనలను చదవండి.
ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి.
యు.ఎస్. జనాభా గణన బ్యూరో
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ముందటి పేజీలో ఉన్న ప్రశ్నలను పూరించండి
ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి

ఏప్రిల్ 1, 2020 రోనునా ఈ ఇంటిలో, ఈ అపార్ట్మెంట్ లో లేదా ఈ
మొబ�ైల్ ఇంటిలో ఎంతమంది జనం నివసించేవారు?

ఎంతమంది జనం
1 వ ప్రశ్నలో మీరు చేర్చని వ్యక్తులు ఏప్రిల్ 1, 2020 ఇక్కడ

అదనంగా ఎవర�ైనా ఉండేవారా?
వర్తించే వాటన్నింటినీ

మార్క్ చేయండి.

 పిల్లలు, సంబంధం ఉన్నవారు, సంబంధం లేని వారు, అనగా
నవజాత శిశువులు , మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు లేదా పెంపుడు
పిల్లలు (foster)

 వయోజన పిల్లలు, దాయాదులు, లేదా అల్లుళ్
లు కోడళ్ళు, అత్తా
మామలు వంటి బంధువులు

 బంధువులు కానీ వారు అనగా రూంలో కలిసి నివసించే వారు,
లేదా మీతో పాటు ఉండే బేబీ సిట్టరలు ్
 తాత్కాలికంగా ఇక్కడ ఉంటున్న వారు
 ఇక అదనంగా ఎవరూ అవసరం లేదు

ఈ ఇంటిలో, ఈ అపార్ట్మెంట్ లో లేదా ఈ సంచార గృహములో —
ఒక బాక్స్ లో

మార్క్ చేయండి.

 మీరు గానీ ఇందులో నివశిస్తున్న వారిలో ఎవర�ైనా తనఖా లేదా
ఋణం ద్వారా సొ ంతం చేసుకున్నారా? గృహ సంబంధ ఈక్విటీ
రుణాలతో సహా.
 మీరు గానీ ఇందులో నివశిస్తున్న వారిలో ఎవర�ైనా ఫ్రీ మరియు
క్లియర్ ట�ైటిల్ తో కొన్నారా? (తనఖా లేదా ఋణం వంటివి
లేకుండా)?
 అద్దెకు?

 అద్దె చెల్లింపు లేకుండా నివసించే?
మీ టెలిఫో న్ నంబర్ ఎంత?

జనన గణన బ్యూరోకు సంబంధించిన అధికారిక పనులు ఏవ�ైనా
ఉంటేనే మేము మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తా ము.
టెలిఫో న్ నంబర్
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యు.ఎస్. జనాభా గణన బ్యూరో

2 వ పేజీలో ఎడమ వ�ైపున ఉన్న ప్రశ్నలను పూర్తి చేయండి
ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి

ఇక్కడ నివసిసతు ్న్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క సమాచారాన్ని
ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఉంటున్న వారిలో ఎవర�న
ై ా దీనికి అద్దె కడుతున్న
వ్యక్తి లేదా ఈ ఇంటి యజమాని ఉంటే అతడి లేదా ఆమె పేరు 1 వ
వ్యక్తి గా వ్రా యండి. ఒకవేళ అద్దె కడుతున్న వ్యక్తి లేదా ఈ ఇంటి
యజమాని ఇక్కడ లేనట్లయితే, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవారి పేరు 1వ
వ్యక్తి దగ్గర వ్రా యండి.
1వ వ్యక్తి పేరు ఏమిటి?

1వ వ్యక్తి పేరు ఆంగ్ల భాషలో వ్రా యండి.

మొదటి పేరు

(first name)

చివరి పేరు(ర్లు)
(last name[s])

మధ్య పొ డి అక్షరం
(middle initial)

1వ వ్యక్తి యొక్క లింగం? ఒక బాక్స్ లో

 పురుషుడు

 స్త్రీ

మార్క్ చేయండి.

1వ వ్యక్తి యొక్క వయసు అరియు 1వ వ్యక్తి యొక్క పుట్టిన తేదీ?
1 ఏడాది లోపు వయసు కలిగిన శిశువు వయసును నెలల్లో
వ్రా యకండి. వయసు దగ్గ ర 0 అని వ్రా యండి.

ఏప్రిల్ 1, 2020
నాటికి వయసు
సంవత్సరాలలో

నెల

రోజు

పుట్టిన
సంవత్సరం
1 వ వ్యక్తి హిస్పానిక్, లాటినో లేదా స్పానిష్ మూలంకు చెందిన

వాడా?

 కాదు, హిస్పానిక్, లాటినో లేదా స్పానిష్ మూలంకు చెందిన
వాడు కాదు
 ఔను, మెక్సికన్, మెక్సికన్ అమెరికన్, చికానో
 ఔను, ప్యూరేట ో రికాన్
 ఔను, క్యూబాన్

యు.ఎస్. జనాభా గణన బ్యూరో

 ఔను, మరో హిస్పానిక్, ల్యాటినో, లేదా స్పానిష్ మూలంకు
చెందిన వాడు — ముద్రణ, ఉదాహరణకు, సాల్వడో రన్,
డొ మినికన్, కొలంబియన్, గ్వాటిమాలన్, స్పానియార్డ్ ,
ఈక్వడో రియన్, మొదల�ైన.
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2 వ పేజీ లో కుడి వ�ైపున ఉన్న ప్రశ్నలను పూర్తి చేయండి
ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి

1 వ వ్యక్తి జాతి ఏమిటి?

ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బాక్సుల్లో మార్క్ చేయండి
ఇంకా వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో వ్రా యండి.

 తెల్ల వారు — ముదణ్ర , ఉదాహరణకు, జర్మన్, ఐరిష్,
ఇంగ్లిష్, ఇటాలియన్, లేబనీస్, ఈజిపషి్యన్, మొదల�ైన.

 నల్ల వారు లేదా ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ — ముద్రణ, ఉదాహరణకు,
ఆఫ్రికన్ అమెరికన్, జమ�ైకన్, హ�ైతియన్, న�ైజీరియన్,
ఇథియోపియన్, సో మాలి, మొదల�ైన.
 అమెరికన్ ఇండియన్ లేదా అలాస్కా నేటివ్ — నమోదు లేదా
ప్రధాన తెగ యొక్క ముద్రణ పేరు, ఉదా, Navajo Nation,
Blackfeet Tribe, మాయన్, అజ్టెక్, Native Village of
Barrow Inupiat Traditional Government, Nome
Eskimo Community, మొదల�ైన.

 చ�ైనీస్
 వియత్నామీస్
 ఫిలిప్పీనో
 కొరియన్
 ఆసియన్
 జపనీస్
ఇండియన్
 ఇతర ఆసియన్
— ముద్రణ,
ఉదాహరణకు,
పాకిస్తానీ,
కంబో డియన్,
హ్మాంగ్,
మొదల�ైన.

 స్థా నిక హవాయియన్
 సమోవన్
 చామోర్రో
 ఇతర పసిఫిక్
ద్వీపానికి చెందిన
వారు — ముద్రణ,
ఉదాహరణకు,
టోంగాన్, ఫిజియన్,
మార్షలీస్, మొదల�ైన.

 కొన్ని ఇతర జాతి — జాతి లేదా మూలం ప్రింట్ చెయ్యాలి.

6

యు.ఎస్. జనాభా గణన బ్యూరో

ప్రతి అదనపు వ్యక్తికి సమబంధించి ప్రశ్నలను పూర్తి చేయండి
ప్రతి అదనపు వ్యక్తిని ఈ క్ింర ద పేర్కొన్న రెండు ప్రశ్నలు అడగడం జరుతుంది
ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి

ఈ వ్యక్తి సాధారణంగా వేరే చోట జీవిస్తున్నాడా లేదా ఉంటున్నాడా?
వర్తించే వాటన్నింటినీ
 లేదు

మార్క్ చేయండి.

 ఔను, కళాశాల కొరకు
 ఔను, స�ైనిక నియామకం
మీద
 ఔను ఉద్యోగం లేదా
వ్యాపారం కొరకు
 ఔను, నర్సింగ్ హో ంలో
ఉంటున్నాడు

 ఔను, పేరెంట్ తో లేదా వేరే
బంధువులతో ఉంటున్నాడు
 ఔను, సీజనల్ లేదా సెకండ్
రెసిడెన్స్ లో ఉంటున్నాడు
 ఔను, జ�ైల్ లో లేదా
బందిఖానాలో ఉంటున్నాడు
 ఔను, ఇతర కారణాలు

ఇతడికి 1వ వ్యక్తితో ఎలాంటి సంబంధం ఉంది?
ఒక బాక్స్ లో

మార్క్ చేయండి.

 వ్యతిరేక లింగం భర్త / భార్య / జీవిత భాగస్వామి
 వ్యతిరేక లింగం అవివాహిత భాగస్వామి
 స్వలింగ భర్త / భార్య / జీవిత భాగస్వామి
 స్వలింగ అవివాహిత భాగస్వామి
 సొ ంత కుమారుడు లేదా కుమార్తె
 దత్త పుత్రు డు లేదా పుత్రిక
 సవితి పుత్రు డు లేదా సవితి పుత్రిక
 సో దరుడు లేదా సో దరి

 తండ్రి లేదా తల్లి
 మనుమడు
 అత్త మామ
 అల్లుడు లేదా కోడలు
 ఇతర బంధువు
 గదిలో కలిసి జీవించే లేదా గృహంలో కలిసి జీవించే వ్యక్తి
(roommate or housemate)

 పెంపుడు బిడ్డ (foster)
 బంధువు కాని ఇతర వ్యక్తి
యు.ఎస్. జనాభా గణన బ్యూరో
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మీరు ఆరు కంటే ఎక్కువ మందిని లిక్కించినట్ల యితే 8వ
పేజీని పూరించండి
ఈ మార్గ దర్శి ప�ైన మీ సమాధానాలు వ్రాయకండి
మొదటి పేరు

(first name)

పురుషుడు

స్త్రీ

మధ్య పొ డి అక్షరం
(middle initial)

ఏప్రిల్ 1, 2020
నాటికి వయసు
సంవత్సరాలలో

నెల

చివరి పేరు(ర్లు)

(last name[s])

రోజు

పుట్టిన
సంవత్సరం

1వ వ్యక్తితో సంబంధం

ఉందా?

 ఔను

 లేదు

పూర్తిచేసిన ప్రశ్నావళిని దీనితో పాటు మీకు అందిన తపాలా రుసుము చెల్లించబడిన ఎన్వెలప్ లో ఉంచి పో స్టు చేయండి.

2020 జనాభా గణన

ఎప్పుడూ లేనంత
సులభంగా ఉంది.

మీరు ఆన్ ల�ైన్ లో కూడా
సమాధానాలు చెప్పవచ్చు,
ఈ విషయం మీకు తెలుసా?

ఈ 2020 జనాభా గణనను మీరు ఆన్ ల�ైన్లో
పూర్తిచెయ్యగలరని అనుకుంటే, ఈ ప్రశ్నావళిలో
సూచించిన యుఆర్ఎల్ కు వెళ్ళండి.

ఈ 2020 జనాభా గణనను పూర్తి చేసేందుకు సహకరించే వీడియో మార్గ
దర్శకాలు ఈ క్ింర ద పేర్కొన్న యుఆర్ఎల్ లో మీకు లభిస్తాయి
2020census.gov/languages
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D-G (tel) Telugu
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