Census2020 (ናይ 2020 ምቝጻር ህዝቢ)
ናይ 2020 ምቝጻር ህዝቢ ሕቶታት ንምምላሽ እዚ መምርሒ ተጠቐሙ
•
•
•

ካብ Census2020 ደብዳቤ ኣብ ገዛኹም ተሰዲቶ ኣሎ። ኣብቲ ደብዳቤ Census ID (መቝጸሪ መንነት) ነዚ
ዝመስል ኣሎ W5V4-V7WH-WW3Q
ብተለፎን 844-330-3030 ብምድዋል ወይ ኣብ ኢንተርነት my2020census.gov መልሲ ክትህቡ ትኽእሉ
ኣብቲ ትመልእሉ ፎርም ነዚ ዝስዕብ ሕቶታት ክትምሉሱ ኢኹም።

Census2020 Questions (ናይ 2020 ምቝጻር
ህዝቢ ሕቶታት)
1. ኣብ ሚያዝያ 1, 2020 ኣብዚ አትነብሩ ገዛ
ክንደይ ሰብ ይነብር ነይሩ?
ብዝሒ ሰባት ፡_____
2. ኣብ ሚያዝያ 1, 2020 ኣብ ሕቶ ቁጽሪ 1
ዘይኣተወ ኣብዚ ገዛ ዝነብሩ ካልኦት ሰባት ኣለዉዶ?
ኣብ ዝምልከቶ X ብምግባር መልሱ።
___ ህጻናት፡ ዘመድ ወይ ዘይዘመድ ከም ሓዲሽ
ዝተወልደ ህጻን፡ ደቂ ደቂ፡ ወይ ደቂ ጓና።
___ ዘመድ፡ ከም እኹል ቆልዓ፡ ደቂ ሓወቦ ወይ
ኣዝማድ መጻምዲ።
___ ዘይዘመድ፡ ደባል መናብርቲ፡ ሓቢሮም ዝነብሩ
ሰራሕተኛ ገዛ፡ ኣለይቲ ህጻናት።
___ ንጊዜኡ ዝጸንሑ ሰባት።
___ ተወሳኺ ሰብ የለን።
3. እዚ አትነብሩሉ ገዛ, (ኣብ ዝምልከቶ X ብምግባር
መልሱ)
___ ብኣኻ ወይ ብሓደ ኣባል ቤተሰብካ ዝውነን፡
ልቓህ ባንክ ዘለዎ ገዛ።
___ ብኣኻ ወይ ብሓደ ኣባል ቤተሰብ ብዘይ ገለ
ልቓሕ ባንክ ዝውነን ነጻ ገዛ።
___ ዝተኻረየ ገዛ።
___ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ወይ ክራይ ዝተታሕዝው
ገዛ።
4. ቁጽሪ ተለፎንኩም፡ (____)________
5.ኣብዚ ገዛ ናይ ዝነብር ሰባት ሓበሬታ ሃብ።
ገዛ ክራርይ እናከፈለ ምሳኻ ዝነብር ኣንተሃልዩ ወይ
ዋና ገዛ እንተኾይኑ ቁጽሪ 1 ሰብ ኢልካ ጀምሮ። እቲ

ክራይ ዝኸፍል ወይ ዋና ገዛ ኣብዚ ዘይቕመጥ
እንተኾይኑ፡ ብሓደ እኹል ተቐማጢ ስብ ቁጽሪ 1
ኢልካ ጀምሮ።

ናይ ቁ.1 ስብ
ስም (First Name) ____________MI__
ኣቦ (ኣባሓጎ) (Last Name)__________________
6.ናይ ቁ.1 ጾታ ________
7. ናይ ቁ.1 ዕድመ_____ ዝተወልደሉ ዕለት______
ካብ 1 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ህጻናት
ዕድሜኦም ብወርሒ ኣይትጽሓፍ ዕድመ 0 ምላእ
8. ናይ ቁ.1 መቦቀል _____________
ሂስፓኒክ / ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ ዲዩ?
____ኣይፋል፡ ሂስፓኒክ / ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ ኣይኮነን
____እወ, ሜክሲካዊ/ት፡ ሜክሲኮ ኣመሪካዊ/ት፡ ቺካኖ
____እወ, ፖርቶሪካዊ/ት
____እወ, ኩባዊ/ት
____እወ, ካልእ __________________
9. ናይ ቁ.1 ዓሌት (race) _____________
ዓዲ (origins) _______________
ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምምራጽ ይካኣል
race (ጸሊም ወይ ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ/ት)
origin (ኢትዮጵያዊ/ት፡ ኤርትራዊ/ት፣ ሶማልያዊ/ት
ወዘተ)

1. ናይ ቁ.2 ስብ
ስም (First Name) ____________MI__

3. ናይ ቁ.3 ስብ
ስም (First Name) ____________MI__

ኣቦ (ኣባሓጎ) (Last Name)__________________

ኣቦ (ኣባሓጎ) (Last Name)__________________

2. እዚ ሰብ መብዛሕትኡ ኣብ ካልእ ድዩ ዝቅመጥ?
___ ኣንኮነን
____እወ ኣብ ኮለጅ
____እወ፣ ኣብ ሚሊታሪ ____እው ብስራሕ
____እው ኣብ መውዓሊ ____እወ ምስ ካልእ ወላዲ
____እወ ኣብ ናይ ግዚኡ ገዛ
___ እወ ኣብ ቤት ማእሰርቲ __ እወ ብኻልእ ጉዳይ

4. እዚ ሰብ መብዛሕትኡ ኣብ ካልእ ድዩ ዝቅመጥ?
___ ኣንኮነን
____እወ ኣብ ኮለጅ
____እወ፣ ኣብ ሚሊታሪ ____እው ብስራሕ
____እው ኣብ መውዓሊ ____እወ ምስ ካልእ ወላዲ
____እወ ኣብ ናይ ግዚኡ ገዛ
___ እወ ኣብ ቤት ማእሰርቲ __ እወ ብኻልእ ጉዳይ

3.ዝምድናይ ምስ ቁ.1
___ስብኣይን ሰበኣይትን __የዕሩኽ (ጓልን ወድን)
___ምርዕዋት ሓድ ጾታ ___ይኢሩኽ ሓደ ጾታ
___ወዱ/ጓሉ ን ቁ.1
___ናይ መብጽዓ ውላድ
___ወዲ/ጓል ባዓል ሓዳረይ
___ሓዊ/ሓፍቲ
___ኣቦ/ኣደ
___ኣቦሓጎ
___ናይ ብዓል ሓዳረይ ወላዲ
___ካልእ ዘመድ
___ናይ ብዓል ሓዳረይ ሓዊ/ሓፍቲ
___ምሳይ ተኻራያይ __ናይ ሓድራ ቆልዓ (ፍስተር)
___ካልእ

3.ዝምድናይ ምስ ቁ.1
___ስብኣይን ሰበኣይትን __የዕሩኽ (ጓልን ወድን)
___ምርዕዋት ሓድ ጾታ ___ይኢሩኽ ሓደ ጾታ
___ወዱ/ጓሉ ን ቁ.1
___ናይ መብጽዓ ውላድ
___ወዲ/ጓል ባዓል ሓዳረይ
___ሓዊ/ሓፍቲ
___ኣቦ/ኣደ
___ኣቦሓጎ
___ናይ ብዓል ሓዳረይ ወላዲ
___ካልእ ዘመድ
___ናይ ብዓል ሓዳረይ ሓዊ/ሓፍቲ
___ምሳይ ተኻራያይ __ናይ ሓድራ ቆልዓ (ፍስተር)
___ካልእ

4. ናይ ቁ. 2 ጾታ ________

4. ናይ ቁ. 3 ጾታ ________

5. ናይ ቁ.2 ዕድመ_____ ዝተወልደሉ_________
ካብ 1 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ህጻናት
ዕድሜኦም ብወርሒ ኣይትጽሓፍ ዕድመ 0 ምላእ

5. ናይ ቁ.2 ዕድመ_____ ዝተወልደሉ_________
ካብ 1 ዓመት ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ህጻናት
ዕድሜኦም ብወርሒ ኣይትጽሓፍ ዕድመ 0 ምላእ

6. ናይ ቁ.2 መቦቀል _____________
ሂስፓኒክ / ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ ዲዩ?
____ኣይፋል፡ ሂስፓኒክ / ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ ኣይኮነን
____እወ, ሜክሲካዊ/ት፡ ሜክሲኮ ኣመሪካዊ/ት፡ ቺካኖ
____እወ, ፖርቶሪካዊ/ት
____እወ, ኩባዊ/ት
____እወ, ካልእ __________________

6. ናይ ቁ.3 መቦቀል _____________
ሂስፓኒክ / ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ ዲዩ?
____ኣይፋል፡ ሂስፓኒክ / ላቲኖ ወይ ስፓኒሽ ኣይኮነን
____እወ, ሜክሲካዊ/ት፡ ሜክሲኮ ኣመሪካዊ/ት፡ ቺካኖ
____እወ, ፖርቶሪካዊ/ት
____እወ, ኩባዊ/ት
____እወ, ካልእ __________________

7. ናይ ቁ.2 ዓሌት (race) _____________
ዓዲ (origins) _______________
ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምምራጽ ይካኣል

7. ናይ ቁ.3 ዓሌት (race) _____________
ዓዲ (origins) _______________
ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምምራጽ ይካኣል

race (ጸሊም ወይ ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ/ት)
origin(ኢትዮጵያዊ/ት፡ ኤርትራዊ/ት፣ ሶማልያዊ/ት ወዘተ)

race (ጸሊም ወይ ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ/ት)
origin(ኢትዮጵያዊ/ት፡ ኤርትራዊ/ት፣ ሶማልያዊ/ት ወዘተ)

Census 2020 (የ2020 ህዝብ ቆጠራ)
የ2020 ህዝብ ቖጠራ ጥያቄዎችን ለመመለስ ይህን መመሪያ ይጠቐሙ
•

ከ2020 Census ወደ ቤትዎ ደብዳቤ ተልኮሎታል። በደብዳቤው Census ID (መታወቒያ ቁጥር) W5V4V7WH-WW3Q የሚል ኣለ።

•

በስክል ቁጥር 844-330-3030 በመደወል ወይም በኢንተርነት my2020census.com ሊመልሱ ይችላሉ

በቅጹ (ፎርሙ) ይሚከተሉትን ይመልሳሉ።
Census 2020 Questions(የ2020 ህዝብ ቆጠራ
ጥያቄዎች)
1. በሚያዝያ 1, 2020 እዚህ ቤት ስንት ሰዎች
ይኖሩ ነበር? የሰዎች ብዛት ______
2. በሚያዝያ 1, 2020 በጥያቄ ቁ-1 ውስጥ ያልገቡ
እዚህ ቤት የሚኖሩ ሌሎች ሰዎች ኣሉወይ?
በሚመለከተው በ X ምልክት ይመልሱ።
____ህጻናት፡ ዘመድ፡ ዘመድ ያልሆነ እንደ ኣዲስ
የተወለደ ህጻን ልጅ
____ዘመድ፡ የደረሰ ልጅ፡ የኣጎት ልጅ ወይም
የባለቤት ዘመድ
____ዘመድ ያልሆነ፡ ኣብሮ የሚኖር፡ የቤት ሰራተኛ፡
የህጻናት መጉዚት
____ለጊዜው ይሚቆዩ ሰዎች
____ተጨማሪ ሰው የለም
3. ይህ የምትኖሩበት ቤት (በሚመለከተው በ X
ይመልሱ)
____በእርስዎ ወይም በቤትሰብዎ ባለቤትነት የባንክ
ብድር ያለ ቤት
____በእርስዎ ወይም በቤትሰብዎ ባለቤትነት ምንም
የባንክ ብድር የሌለው ነጻ ቤት
____የኪራይ ቤት
____ያለምንም ክፍያ ወይም ኪራይ የተያዘ ቤት
4. የተለፎንዎ ቁጥር (

) __________

5. እዚህ ቤት ስለሚኖሩ ሰዎች መግለጫ ስጥ።

የቤት ኪራይ እየከፈለ ከእርስዎ ጋር የሚኖር ካለ
ወይም ይቤቱ ባለቤት ከሆነ ቁጥር 1 ሰው ብለው
ይጀምሩ።
የቁጥር 1 ሰው
ስም (First name) _____________ኣባት (MI)---ኣያት (last name) __________________
6. የቁጥር 1 ጾታ ____________
7. የቁጥር 1 እድሜ ___ የተወለደበት እልት______
ከ 1 ኣመት በታች ለሆኑ ህጻናት እድሚኣቸው በወር
ኣይጻፉ እድሜ 0 ይምሉት
8. የቁጥር 1 ትውልድ _____ሂስፓኒክ/ላቲኖ ወይስ
ስፓኒሽ ነውን?
___ኣይደለም ሂስፓኒክ/ላቲኖ ወይስ ስፓኒሽ ኣይደለም
___ኣዎ፡ ሜክሲካዊ/ሜክሲኮ ኣመሪካዊ/ቺካኖ
___ኣዎ፡ ፖርቶሪካዊ
___ኣዎ፡ ኩባዊ
___ኣዎ፡ ሌላ
9. የቁጥር 1 ዘር (Race) _____________
የትውልድ ሃገር (Origin) ____________
ኣንድ ወይም ከኣንድ በላይ መምረጥ ይቻላል
(Race) ጥቁር ወይም ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ
(Origin) ኢትዮጵያዊ/ት፡ ኤርትራዊ/ት፡ ሶማሊያዊ/ት
ወዘተ

የቁጥር 2 ሰው
1. ስም (First name) __________ኣባት (MI)__
ኣያት (last name)_________________

የቁጥር 3 ሰው
2. ስም (First name) _______ኣባት (MI)____
ኣያት (last name)_________________

2. ይህ ሰው ኣብዛኛው ጊዜ በሌላ ቦታ ይኖራል ወይ?
____ኣይደለም
_____ኣዎ, በኮሌጅ
____ኣዎ, በሚሊታሪ
_____ኣዎ, በስራ
____ኣዎ, በማዋያ
_____ኣዎ, ከሌላ ወላጅ
____ኣዎ, በጊዜያዊ ቤት ____ኣዎ, በሌላ ጉዳይ
____ኣዎ, በእስር ቤት

2. ይህ ሰው ኣብዛኛው ጊዜ በሌላ ቦታ ይኖራል ወይ?
____ኣይደለም
_____ኣዎ, በኮሌጅ
____ኣዎ, በሚሊታሪ
_____ኣዎ, በስራ
____ኣዎ, በማዋያ
_____ኣዎ, ከሌላ ወላጅ
____ኣዎ, በጊዜያዊ ቤት ____ኣዎ, በሌላ ጉዳይ
____ኣዎ, በእስር ቤት

3. ክቁጥር 1 ሰው ጋር ያለው ዝምድና
____ባልና ሚስት
____የተጋቡ, ኣንድ ጾታ
____የቁ1 ልጅ
____የባለትዳር ልጅ
____ኣባት/እናት
____የባለቤት ዋላጅ
____የባለቤት ውንድም/እህት ____ኣብሮ ተካራይ
____የኣደራ ልጅ (ፎስተር) ___ሌላ, _______

3. ክቁጥር 1 ሰው ጋር ያለው ዝምድና
____ባልና ሚስት
____የተጋቡ, ኣንድ ጾታ
____የቁ1 ልጅ
____የባለትዳር ልጅ
____ኣባት/እናት
____የባለቤት ዋላጅ
____የባለቤት ውንድም/እህት ____ኣብሮ ተካራይ
____የኣደራ ልጅ (ፎስተር) ___ሌላ, _______

4. የ ቁ 2 ጾታ ______
5. የ ቁ 2 እድሜ _______
የተወለደበት ዕለት ________
ከ 1 ኣመት በታች ለሆኑ ህጻናት እድሚኣቸው በወር
ኣይጻፉ እድሜ 0 ይምሉት

4. የ ቁ 3 ጾታ ______
5. የ ቁ 3 እድሜ _______
የተወለደበት ዕለት ________
ከ 1 ኣመት በታች ለሆኑ ህጻናት እድሚኣቸው በወር
ኣይጻፉ እድሜ 0 ይምሉት

6. የ ቁ 2 ትውልድ ________
ሂስፓኒክ/ላቲኖ ወይስ ስፓኒሽ ነውን?
__ኣይደለም፣ ሂስፓኒክ/ላቲኖ ወይስ ስፓኒሽ ኣይደለም
__ኣዎ, ሜክሲካዊ፡ ሜክሲኮ ኣመሪካዊ፡ ቺካኖ
__ኣዎ, ፖርቶሪካዊ
__ኣዎ, ሁባዊ
__ኣዎ፣ ሌላ

6. የ ቁ 3 ትውልድ ________
ሂስፓኒክ/ላቲኖ ወይስ ስፓኒሽ ነውን?
__ኣይደለም፣ ሂስፓኒክ/ላቲኖ ወይስ ስፓኒሽ ኣይደለም
__ኣዎ, ሜክሲካዊ፡ ሜክሲኮ ኣመሪካዊ፡ ቺካኖ
__ኣዎ, ፖርቶሪካዊ
__ኣዎ, ሁባዊ
__ኣዎ፣ ሌላ

7. የ ቁ 2 ዘር (Race) ____________________
የትውልድ ሃገር (Origin) __________________
ኣንድ ወይም ከኣንድ በላይ መምረጥ ይቻላል
Race ( ጥቁር ወይም ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ)
Origin ( ኢትዮፕያዊ/ት፡ ኤርትራዊ/ት፡ ሶማልያዊ/ት
ወዘተ

7. የ ቁ 3 ዘር (Race) ____________________
የትውልድ ሃገር (Origin) ___________________
ኣንድ ወይም ከኣንድ በላይ መምረጥ ይቻላል
Race ( ጥቁር ወይም ኣፍሪቃ ኣመሪካዊ)
Origin ( ኢትዮፕያዊ/ት፡ ኤርትራዊ/ት፡ ሶማልያዊ/ት
ወዘተ

