OMB နံပါတ္ 0607-1006 ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ သက္တမ္းကုန္သည့္ရက္စြ 1ဲ 1/30/2021

2020 သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ သင့္လမ္းညႊန္
2020 သန္းေခါင္စာရင္း စာရြက္ႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာအား ေျဖဆိုပံု

2020 သန္းေခါင္စာရင္းမွ ႀကိဳဆိုပါသည္
လူတိုင္း အေရးၾကီးသည္။
ဤသန္းေခါင္စာရင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
အသက္႐ွင္လ်က္ ေနထိုင္ေသာသူတိုင္းကုိ မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းသာ ေရတြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရွိ
လူတိုင္းကို ေရတြက္ခံရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင့္အကူအညီကို လိုအပ္ပါသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္
အေရးႀကီးပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သန္းေခါင္စာရင္းကို

10 ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို ကြန္ဂရက္တြင္
ျပည္နယ္တစ္ခုစီ၏ ေနရာအေရအတြက္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္၊ မဲေပးျခင္း ခ႐ိုင္မ်ားအတြက္
နယ္စည္းမ်ားကိုဆြဲရန္ႏွင့္ တစ္ႏွစ္စီအတြက္ ဗဟိုအစိုးရရန္ပံုေငြျဖစ္ေသာ

$675

ဘီလီယံေက်ာ္အား လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပံုကို ဆံုးျဖတ္ရန္တို႔အတြက္
အသံုးျပဳပါသည္။

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ သင္၏ ျပည္သူ႔တာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။
သန္းေခါင္းစာရင္းကို ျဖည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္တြင္ ပါ၀င္ျပီး “ကၽြႏ္ုပ္သည္ အေရးပါသည္”ဟု ေျပာၾကားရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။

သင့္သတင္းအခ်က္အလက္ကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားပါသည္။
သင့္အေျဖမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရဥပေဒက ကာကြယ္ေပးပါသည္။ သင့္အေျဖမ်ားကို
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
မည္သည့္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးကမွ် သင့္ကိုဆန္႔က်င္ရန္
အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။
TM

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

TM

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

Start here
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OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.
Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

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

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

No additional people

3.

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

4.

What is your telephone number?

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

1.

Number o f people =

2

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?
Rented?
Occupied without payment of rent?

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

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

ျဖည့္ရန္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသံုးျပဳပါ။

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

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
mos t 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.

• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
s taying here on April 1, 2020, count that person.

2020 သန္းေခါင္စာရင္း စာရြက္ႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာကို

–

–

2020 သန္းေခါင္စာရင္း စာရြက္ႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာသည္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ
စာတိုက္ေသတၱာမ်ားႏွင့္ အိမ္တံခါး၀မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္းဌာန

သင္မစတင္မီတြင္
1. သင့္စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာကို ရွာေဖြကာ ပထမစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ပါ။
2. အဂၤလိပ္လိုေရးထားေသာ စာရြက္ႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မွတ္သားရန္အတြက္ ဤ
ျမန္မာဘာသာ လမ္းညႊန္တြင္႐ွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါ။ ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို
မေရးပါႏွင့္။

3. ပထမေမးခြန္းကို သင္မေျဖမီတြင္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဤအိမ္၊ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္
လူေနအိမ္အျဖစ္သံုးႏင္
ု ိ ေသာ ေနာက္တယာဥ္
ြဲ
တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ေရတြက္ပါ။

ဘယ္သူေတြကို ေရတြက္ရမလဲ
ဤအိမ္၊ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္

သန္းေခါင္စာရင္းဌာနသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

လူေနအိမ္အျဖစ္သံုးႏိုင္ေသာ ေနာက္တြဲယာဥ္တြင္

အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ေရတြက္မႈမ်ားကို

ေနထိုင္သူမ်ားကို ေရတြက္ပါ —

ျပဳလုပ္ပါသည္ —

•

•

ဤေနရာတြင္ အခ်ိန္အမ်ားစု ေနထိုင္အိပ္စက္ေသာ
ေမြးကင္းစအရြယ္ကေလးမ်ား အပါအ၀င္

ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ေထာင္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊

လူမ်ားအားလံုးကို ေရတြက္ပါ။

•

တရား႐ံုးတြင္ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျပဳမီ
ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေဆာက္အဦ

ဤလိပ္စာတြင္ မည္သူကမွ် အခ်ိန္အမ်ားစု

အစရွိသည္တို႔တြင္ ရွိေနေသာ မည္သူကိုမဆို

ေနထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိပ္စက္ျခင္းမျပဳပါက

မေရတြက္ပါႏွင့္။

အြန္လိုင္းတြင္ ေျဖဆိုပါ။
ရာသက္ပန္ေနရန္ေနရာတစ္ခု မရွိေသာသူမ်ားလည္း
သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ရပါမည္ —

•

2020 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 1 ရက္ေန႔တြင္

•

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ေကာလိပ္၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊
တပ္မေတာ္ အခ်ဳပ္ခန္း စသည္တို႔မွ ျပန္လာ၍
ဤေနရာတြင္ပင္ ေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ရာသက္ပန္ေနရန္ေနရာတစ္ခု မရွသ
ိ ူတစ္ဦးသည္

2020 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 1 ရက္ေန႔တြင္

ဤေနရာ၌ေနထိုင္ေနပါက ထိုသူကို ေရတြက္ပါ။

သင့္စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာတြင္ ထိုသူမ်ားကို
ခ်န္ထားခဲ့ပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက ယင္းတို႔ကို
ႏွစ္ႀကိမ္ေရတြက္မိႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ပါ။

ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မေရးပါႏွင့္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္းဌာန

3

ေရွ႕ဘက္စာမ်က္ႏွာမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ၿပီးေအာင္ေျဖပါ
ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မေရးပါႏွင့္
2020 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ 1 ရက္ေန႔တြင္ ဤအိမ္၊ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္
လူေနအိမ္အျဖစ္သံုးႏိုင္ေသာ ေနာက္တြဲယာဥ္တြင္ လူဦးေရမည္မွ်
အၿမဲ သို႔မဟုတ္ ေခတၱေနထိုင္ပါသလဲ။
လူဦးေရ
ေမးခြန္း 1 တြင္ သင္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိဘဲ 2020 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
1 ရက္ေန႔တြင္ ဤေနရာ၌ ေနထိုင္သည့္ အျခားသူမ်ား ရွိပါသလား။
သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလံုးကို ျခစ္ပါ။
 ေမြးကင္းစကေလးမ်ား၊ ေျမးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမြးစားကေလးမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးေတာ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးမေတာ္ေသာ
ကေလးမ်ား
 အရြယ္ေရာက္သူ ကေလးမ်ား၊ ၀မ္းကြဲမ်ား သို႔မဟုတ္
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား
 တစ္ခန္းတည္းေပါင္းေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ေနသည့္
ကေလးထိန္း ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္ေသာအျခားသူမ်ား
 ဤေနရာတြင္ ယာယီေနသူမ်ား
 အျခားသူမ်ား မရွိပါ
ဤအိမ္၊ တိုက္ခန္း သို႔မဟုတ္ လူေနအိမ္အျဖစ္ သံုးႏိုင္ေသာ
ေနာက္တြဲယာဥ္သည္ —
ေလးေထာင့္ကြက္ တစ္ကြက္ကို ျခစ္ပါ။
 သင္ သို႔မဟုတ္ ဤအိမ္ေထာင္စုမွ တစ္စုံတစ္ဦးက
အေပါင္စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ပါသလား။
အိမ္တန္ဖိုးအရေခ်းေငြမ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါ။
 သင္ သို႔မဟုတ္ ဤအိမ္ေထာင္စုမွ တေယာက္ေယာက္က
(အေပါင္စာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ) ကင္းကင္း
ရွင္းရွင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသလား။
 ငွားထားတာလား။
 အိမ္ငွားခမေပးဘဲ ေနထိုင္ေနပါသလား။
သင့္တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ဘယ္ေလာက္လဲ။
သန္းေခါင္စာရင္းဌာန၏ တရား၀င္ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ လိုအပ္မွသာ
သင့္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္
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စာမ်က္ႏွာ 2 ၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ ေမးခြန္းမ်ားကို
ၿပီးေအာင္ျဖည့္ပါ။
ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မေရးပါႏွင့္
ဤေနရာတြငေ
္ နသူ တစ္ဥးီ စီအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည္ေ
့ ပးပါ။
အိမင
္ ာွ းခေပးသူ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဤေနထိင
ု ရ
္ ာကို ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ သ
္ တ
ူ ဦးဦးသည္
ဤေနရာတြင္ ေနပါက ယင္းကို ပုဂဳိၢ လ္ 1 အျဖစ္မတ
ွ သ
္ ားကာ စတင္ပါ။
ပိင
ု ရ
္ င
ွ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အိမင
္ ာွ းခေပးသူသည္ ဤေနရာတြင္ မေနထိင
ု ပ
္ ါက
ဤေနရာတြင္ ေနထိင
ု ေ
္ သာ မည္သည္အ
့ ရြယေ
္ ရာက္သက
ူ မ
ုိ ဆုိ ပုဂဳိၢ လ္ 1
အျဖစ္မ
္ တ
ွ သ
္ ားကာ စတင္ပါ။
ပုဂၢိဳလ္ 1 နာမည္ ဘယ္လိုေခၚသလဲ။
လူပုဂၢိ ဳလ္ 1 ၏ နာမည္ကို အဂၤလိပ္လို ေရးပါ။
နာမည္ပထမစကားလံုး
(frst name)

နာမည္ေနာက္ဆံုးစကားလံုး အလယ္စာလံုးအတိုေကာက္
(last name[s])
(middle initial)
ပုဂၢိဳလ္ 1 ၏ လိင္က ဘာလဲ။
ေလးေထာင့္ကြက္ တစ္ကြက္ကို
 က်ား

ျခစ္ပါ။

 မ

ပုဂၢိဳလ္ 1 က အသက္ဘယ္ေလာက္႐ွိျပီလဲ။ ပုဂၢိဳလ္ 1 ၏
ေမြးေန႔သကၠရာဇ္က ဘာလဲ။
အသက္ 1 ႏွစေ
္ အာက္ျဖစ္ေသာ ေမြးကင္းစအရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္
အသက္ကုိ လျဖင့္ မေရးပါႏွင။့္ အသက္ကုိ ၀ ဟုေရးပါ။
2020 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
1 ရက္ေန႔တြင္
ရွိသည့္အသက္ (ႏွစ္ျဖင့္)

လ

ရက္

ေမြးသည့္ႏွစ္

ပုဂၢိဳလ္္ 1 သည္ ဟစၥပဲနစ္၊ လာတီးႏိုး သို႔မဟုတ္ စပိန္ဇာစ္ျမစ္
ျဖစ္ပါသလား။
 မဟုတ္ပါ၊ ဟစၥပဲနစ္၊ လာတီးႏိုး သို႔မဟုတ္ စပိန္ဇာစ္ျမစ္ မဟုတ္ပါ
 ဟုတ္ပါသည္၊ မကၠဆီကန္လူမ်ိဳး၊ မကၠဆီကန္ အေမရိကန္၊
ခ်ီကာႏို ျဖစ္ပါသည္
 ဟုတ္ပါသည္၊ ေပၚတိုရီကန္ ျဖစ္ပါသည္
 ဟုတ္ပါသည္၊ က်ဴးဘန္း ျဖစ္ပါသည္
 ဟုတ္ပါသည္၊ အျခား ဟစၥပဲနစ္၊ လာတီးႏိုး သို႔မဟုတ္
စပိန္ဇာစ္ျမစ္ — ဥပမာ ဆာလ္ဗာေဒါရန္း၊ ဒိုမီနီကန္၊ ကိုလံဘီယန္၊
ဂြာတီမာလန္၊ စပိန္၊ အီေကြေဒါရီးယန္း စသျဖင့္ ေရးသားပါ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သန္းေခါင္စာရင္းဌာန

5

စာမ်က္ႏွာ 2 ၏ ညာဘက္႐ွိ ေမးခြန္းကုိ ေျဖဆိုပါ
ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မေရးပါႏွင့္
ပုဂၢိဳလ္ 1 ၏ လူမ်ိဳးက ဘာလဲ။
အကြက္တစ္ခုႏွင့္အထက္ကို ျခစ္ၿပီး

ဇာစ္ျမစ္မ်ားကုိ ေရးသားပါ။

 လူျဖဴ — ဥပမာ ဂ်ာမန္၊ အိုင္းရစ္႐ွ္၊ အဂၤလိပ္၊ အီတာလ်ံ၊
လက္ဘနိစ္၊ အီဂ်စ္ စသျဖင့္ ေရးသားပါ။
 လူမည္း သို႔မဟုတ္ အာဖရိကန္အေမရိကန္္ — ဥပမာ
အာဖရိကန္အေမရိကန္၊ ဂ်ေမကန္၊ ေဟတီ၊ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယန္း၊
အီသီယိုးပီးယန္း၊ ဆိုမာလီ စသျဖွင့္ ေရးသားပါ။
 အေမရိကန္အင္ဒီးယန္း သို႔မဟုတ္ အလာစကာေဒသခံ
— စာရင္းသြင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ အဓိက
မ်ဳိးႏြယ္စု(မ်ား)၏အမည္ကို ေရးသားပါ၊ ဥပမာ Navajo Nation၊
Blackfeet Tribe၊ မာယန္၊ အက္ဇတက္၊ Native Village
of Barrow Inupiat Traditional Government၊ Nome
Eskimo Community စသျဖင့္။
 တ႐ုတ္

 ဗီယက္နမ္

 ဟာ၀ိုင္ယန္ဌာေနသား

 ဖိလစ္ပိုင္

 ကိုးရီးယန္း

 စာမိုအန္း

 အာ႐ွ အိႏၵိယ

 ဂ်ပန္

 ခ်ေမာ႐ို

 အျခားအာရွသား
— ဥပမာ
ပါကစၥတန္၊
ကေမၻာဒီးယန္း၊
မႈန္ စသျဖင့္
ေရးသားပါ။

 အျခားပစိဖိတ္ကၽြန္းသား
— ဥပမာ တြန္ဂန္၊
ဖီဂ်ီယန္း၊ မာ႐ွယ္လိစ္
စသျဖင့္ ေရးသားပါ။

 အျခားလူမ်ိဳးတစ္ခုခု — လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဇာစ္ျမစ္ကို ပံုႏွိပ္ပါ။
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ေနာက္ထပ္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖည့္ပါ
ေနာက္ထပ္လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေအာက္ပါေမးခြန္းႏွစ္ခု ေမးပါမည္
ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မေရးပါႏွင့္
ဤသူသည္ အျခားေနရာတခုခုတြင္ အၿမဲ သို႔မဟုတ္
ေခတၱေနထိုင္ေလ့ရွိပါသလား။
သက္ဆိုင္သည္မ်ား အားလံုးကို

ျခစ္ပါ။

 မဟုတ္ပါ
 ဟုတပ
္ ါသည္၊ ေကာလိပအ
္ တြက္  ဟုတ္ပါသည္၊ မိဘ သို႔မဟုတ္
အျခား ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
 ဟုတ္ပါသည္၊ တပ္မေတာ္မွ
ေပးအပ္ထားေသာ
တာဝန္အတြက္

 ဟုတ္ပါသည္၊
ရာသီအလိုက္ သို႔မဟုတ္
ဒုတိယေနထိုင္ရာတြင္

 ဟုတ္ပါသည္၊
အလုပ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္

 ဟုတပ
္ ါသည္၊ အခ်ဳပ္ခန္း
သိမ
႔ု ဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္တင
ြ ္

 ဟုတ္ပါသည္၊
ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္

 ဟုတ္ပါသည္၊
အျခားအေၾကာင္းရင္းအတြက္

ဤလူသည္ ပုဂၢိဳလ္ 1 ႏွင့္ မည္သို႔ေတာ္စပ္ပါသလဲ။
ေလးေထာင့္ကြက္ တစ္ကြက္ကို









ျခစ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ ခင္ပြန္း/ဇနီး/အိမ္ေထာင္ဖက္
ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ အိမ္ေထာင္ဖက္မဟုတ္သူ ၾကင္ေဖာ္
လိင္တူ ခင္ပြန္း/ဇနီး/အိမ္ေထာင္ဖက္
အိမ္ေထာင္ဖက္မဟုတ္သည့္ လိင္တူ ၾကင္ေဖာ္
သားအရင္း သို႔မဟုတ္ သမီးအရင္း
ေမြးစားသား သို႔မဟုတ္ ေမြးစားသမီး
လင္ပါ၊ မယားပါ သား သို႔မဟုတ္ သမီး
ညီအစ္ကို သို႔မဟုတ္ ညီအစ္မ

ဖခင္ သို႔မဟုတ္ မိခင္
ေျမး
ေယာကၡမ
သားမက္ သို႔မဟုတ္ ေခၽြးမ
အျခား ေဆြမ်ိဳး
တစ္ခန္းတည္းေပါင္းေနသူ သို႔မဟုတ္ တစ္အိမ္တည္းေပါင္းေနသူ
(roommate or housemate)
 ေမြးစားကေလး (foster)
 ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာအျခားသူ
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လူေျခာက္ဦးထက္ပို၍ ေရတြက္ရန္ လိုအပ္ပါက စာမ်က္ႏွာ
8 ကို ျဖည့္ပါ
ဤလမ္းညႊန္ေပၚတြင္ သင့္အေျဖမ်ားကို မေရးပါႏွင့္
နာမည္ပထမစကားလံုး
(frst name)

က်ား

မ

အလယ္စာလံုးအတိုေကာက္
(middle initial)

လ

2020 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
1 ရက္ေန႔တြင္
ရွိသည့္အသက္ (ႏွစ္ျဖင့္)

ရက္

နာမည္ေနာက္ဆံုးစကားလံုး
(last name[s])

ေမြးသည့္ႏွစ္

ပုဂၢိဳလ္ 1 ႏွင့္ အမ်ဳိးေတာ္စပ္ပါသလား။
 ဟုတ္ပါသည္

 မဟုတ္ပါ

ေျဖၿပီးေသာ အဂၤလိပ္ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာကို သင္လက္ခံရရွိေသာ စာပို႔ခေပးၿပီးေသာစာအိတ္တြင္ထည့္ကာ
စာတိုက္မွပို႔ေပးပါ။

2020 သန္းေခါင္စာရင္းသည္
ယခင္အႀကိမ္မ်ားထက္
ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။
အြန္လိုင္းတြင္ ေျဖဆိုႏိုင္သည္ကို
သင္သိပါသလား။
2020 သန္းေခါင္စာရင္းကို အြန္လိုင္းတြင္
သင္ျဖည့္ႏိုင္ပါက စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာေပၚတြင္
ပံုႏွိပ္ထားေသာ URL သို႔ သြားပါ။

2020 သန္းေခါင္စာရင္းကို အြန္လိုင္းတြင္ ေျဖျခင္းအတြက္
ဗြီဒီယိုလမ္းညႊန္မ်ားကို
2020census.gov/languages တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
8

D-G (mya) Burmese
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