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அகனவரும் கணக்கிடப்படுகிறொர்கள்.
அமமரிக்காவில் வசிக்கும் அகைவகரயும் ஒருமுகை, 
ஒரரமயாரு முகை, சரியாை இடத்தில் கவத்துக் கணக்கிடுவரத 
இந்த மக்கள்மதாககக் கணக்மகடுப்பிை் ரநாக்கம். உங்கள் 
சமுதாயத்திலுள்ள அகைவரும் கணக்கிடப்படுவகத 
உறுதிப்படுத்த, எங்களுக்கு உங்கள் உதவி ரதகவ.

மக்கள்்தொககக் கணக்்கடுப்புத் 
தரவுகள் முக்கியமொனகவ. 
அமமரிக்க அரசியலகமப்புக்கு ஒவ்மவாரு 10 ஆண்டுகளுக்கு 
ஒருமுகை மக்கள்மதாககக் கணக்மகடுப்பு ரதகவ. 
காங்கிரஸில் ஒவ்மவாரு மாநிலத்திை்கும் உள்ள 
இருக்கககளிை் எண்ணிக்கககயத் தீரம்ாைிக்க, 
வாக்களித்தல் மாவடட்ங்களுக்காை எல்கலககள வகரவதை்கு 
மை்றும் ஒவ்மவாரு ஆண்டும் சமுதாயங்களில் கூடட்ு நிதியில் 
$675 பில்லியகை விட எவ்வளவு அதிகம் மசலவிடப்படுகிைது 
எை்பகதத் தீரம்ாைிக்க முடிவுகள் பயை்படுத்தப்படுகிை்ைை.

இதில் பங்்கடுப்பது உங்கள் குடிகமக் 
கடகம.
மக்கள்மதாககக் கணக்மகடுப்கப நிகைவு மசய்ய ரவண்டும்; 
இது எங்கள் ஜைநாயகத்தில் பங்ரகை்பதை்காை மை்றும் "நாை் 
கணக்கிடுகிரைை்!" எை்று கூறுவதை்காை ஒரு வழி.

உங்கள் தகவல் இரகசியமொனது. 
கூடட்ரசுச ்சடட்ம் உங்கள் பதில்ககளப் பாதுகாக்கிைது. 
புள்ளிவிவரங்ககள உருவாக்க மடட்ுரம உங்கள் பதில்ககளப் 
பயை்படுத்தலாம், எந்தமவாரு அரசாங்க அகமப்பு அல்லது 
நீதிமை்ைமும் உங்களுக்கு எதிராக அகதப் பயை்படுத்த 
முடியாது.

2020 மக்கள்்தொககக் கணக்்கடுப்பு 
கொகிதக் ககள்வித்தொகள நிகறவு 
்ெய்வதற்கு இந்த வழிகொட்டிகயப் 
பயன்படுத்தவும்.
2020 மக்கள்மதாககக் கணக்மகடுப்பு காகிதக் ரகள்வித்தாள், 
நாடு முழுவதும் அஞ்சல்மபடட்ிகளிலும் வீடுகளுக்கும் 
வந்தகடயும்.

– –

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 மக்கள்்தொககக் கணக்்கடுப்புக்கு 
வரகவற்கிகறொம்
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நீங்கள் ்தொடங்க முன்னர்

1. உங்கள் ரகள்வித்தாகளக் கண்டுபிடித்து, திைந்து முதல் பக்கத்கதப் 
பாரக்்கவும்.

2. ஆங்கிலக் காகிதக் ரகள்வித்தாளில் உங்கள் பதில்ககளக் குறிக்க, 
இந்த தமிழ் வழிகாடட்ியில் உள்ள தகவல்ககளப் பயை்படுத்தவும். இந்த 
வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம். 

3. முதல் ரகள்விக்குப் பதிலளிக்கும் முை், கீழுள்ள வழிகாடட்ல்ககளப் 
பயை்படுத்தி, இந்த வீடு, அடுக்குமாடியில் தைிக் குடியிருப்பு அல்லது 
நடமாடும் இல்லத்தில் வசிப்பவரக்களக் கணக்கிடவும்.

அடுத்த பக்கத்திலுள்ள ரகள்விககளயும் அறிவுறுத்தல்ககளயும் 
படிக்கவும்.  

இந்த வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம்.

யொகரக் கணக்கிடுவது 

இந்த வீடு, அடுக்குமொடியில் தனிக் 
குடியிருப்பு அல்லது நடமொடும் 
இல்லத்தில் வசிப்பவர்ககளக் 
கணக்கிடவும்:

• மபரும்பாலாை ரநரம் இங்கு 
வசிக்கும் மை்றும் தூங்கும் 
குழந்கதகள் உடப்ட, 
அகைவகரயும் கணக்கிடவும்.

• மபரும்பாலாை ரநரம் இந்த 
முகவரியில் எவருரம வசிப்பரதா 
தூங்குவரதா இல்கல எை்ைால், 
ஆை்கலைில் பதிலளிக்கவும். 

வொழ்வதற்கொன நிரந்தர 
இடம் இல்லொதவர்ககளயும் 
மக்கள்்தொககக் கணக்்கடுப்பு 
உள்ளடக்க கவண்டும்: 

• வாழ்வதை்காை நிரந்தர 
இடம் இல்லாத யாராவது 
ஏப்ரல் 1, 2020 அை்று இங்கு 
தங்குகிைார ்எை்ைால், அவகரயும் 
கணக்கிடவும். 

நிறுவனங்கள் மற்றும் 
பிற இடங்களிலும் கூட 
மக்கள்்தொககக் கணக்்கடுப்பு 
பணியகம் நிறுவனங்கள் 
மற்றும் பிற இடங்களிலும் கூட 
எண்ணிக்ககககள எடுக்கும்: 

• ஏப்ரல் 1, 2020 அை்று மருத்துவ 
பராமரிப்பு இல்லம், சிகை, 
சிகைசச்ாகல, தடுப்பு வசதி 
ரபாை்ைவை்றில் இருக்கும் 
எவகரயும் கணக்கிட ரவண்டாம். 

• இவரக்ள் கல்லூரி, மருத்துவ 
பராமரிப்பு இல்லம், இராணுவம், 
சிகை ரபாை்ைவை்றிலிருந்து 
மவளிரயறிய பிைகு இங்ரக 
வசிக்க வருவாரக்ள் எை்ைால் 
கூட, இவரக்கள உங்கள் 
ரகள்வித்தாளிலிருந்து 
விலக்கவும். இல்லாவிடட்ால், 
அவரக்ள் இருமுகை 
கணக்கிடப்படுவாரக்ள்.
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முன் பக்கத்திலுள்ள ககள்விககள நிகறவு 
்ெய்யவும்
இந்த வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம்

உங்கள் ்தொகலகபசி எண் என்ன? 

அதிகாரப்பூரவ் அ மக்கள்மதாகக கணக்மகடுப்பு 
பணியகத்திை்குத் ரதகவப்படட்ால் மடட்ுரம உங்ககளத் 
மதாடரப்ுமகாள்ரவாம். 

மதாகலரபசி எண்

ககள்வி 1-இல் நீங்கள் உள்ளடக்கொத கூடுதல் 
நபரக்ள் எவரும் ஏப்ரல் 1, 2020 அன்று இங்கு 
தங்கியிருந்தொரக்ளொ? 

மபாருத்தமாை அகைத்திை்கும்  குறியிடவும். 

 � புதிதாகப் பிைந்த குழந்கதகள், ரபரக் குழந்கதகள் 
அல்லது வளரப்்புக் குழந்கதகள் ரபாை்ை உைவிைர ்
அல்லது உைவிைரல்லாத குழந்கதகள் (foster)

 � வயது வந்த குழந்கதகள், உைவிைரிை் குழந்கதகள் 
அல்லது சம்பந்திகள் ரபாை்ை உைவிைரக்ள் 

 � அகையில் ஒை்ைாகத் தங்குபவரக்ள் அல்லது 
ஒை்ைாகத் தங்கும் குழந்கதப் பராமரிப்பாளரக்ள் 
ரபாை்ை உைவிைரல்லாதவரக்ள்

 � இங்கு நிரந்தரமாகத் தங்கியிருப்பவரக்ள்
 � கூடுதல் நபரக்ள் எவரும் இல்கல

இந்த வீடு, அடுக்குமொடியில் தனிக் குடியிருப்பு 
அல்லது நடமொடும் இல்லம் —

ஒரு கடட்த்தில்  குறியிடவும்.

 � அடமாைம் அல்லது கடனுடை் உங்களுக்கு 
அல்லது இந்தக் கதகுடும்பத்திைர ்ஒருவருக்குச ்
மசாந்தமாைதா? வீடட்ுத் ரதறுமதிக் கடகை 
உள்ளடக்கவும்.

 � (அடமாைம் அல்லது கடை் இல்லாமல்) உங்களுக்கு 
அல்லது குடும்பத்திலுள்ள ஒருவருக்குச ்
மசாந்தமாைதா?

 � வாடககக்குப் மபைப்படட்?
 � வாடகக கடட்ணம் மசலுத்தாமல் வசித்தல்? 

இந்த வீடு, அடுக்குமொடியில் தனிக் குடியிருப்பு 
அல்லது நடமொடும் இல்லத்தில் ஏப்ரல் 1, 2020 அன்று 
எத்தகன கபர் வசித்தொரக்ள்? 

நபரக்ளிை் எண்ணிக்கக
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பக்கம் 2-இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள 
ககள்விககள நிகறவு ்ெய்யவும்
இந்த வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம்

நடு முதமலழுத்து 
(middle initial)

இங்கு வசிக்கிை்ை ஒவ்மவாருவகரப் பை்றியும் 
தகவல்ககள வழங்கவும். இந்த வசிப்பிடத்திை்கு 
வாடகக மசலுத்தும் அல்லது மசாந்தமாை ஒருவர ்
இங்கு வசிக்கிைார ்எை்ைால், அவகர நபர ்1-இை் ஆகப் 
படட்ியலிடட்ுத் மதாடங்கவும். உரிகமயாளர ்அல்லது 
வாடகக மசலுத்துபவர ்இங்கு வசிக்காவிடட்ால், இங்கு 
வசிக்கும் எந்தமவாரு வயது வந்தவகரயும் நபர ்1-இை் 
ஆகப் படட்ியலிடட்ுத் மதாடங்கவும்.

நபர் 1-இன் ்பயர் என்ன? 

நபர ்1-இை் மபயகர ஆங்கில மமாழியில் வழங்குங்கள். 

ககடசிப் 
மபயர(்கள்)

(last name[s])

முதல் மபயர ்
(first name)

நபர் 1-இன் பொலினம் என்ன? ஒரு கடட்த்தில்  குறியிடவும். 

 � ஆண்  � மபண்

நபர் 1-ஹிஸ்பொனிக், இலத்தீன் அல்லது ஸ்பொனிஷத் 
கதொற்றம் உள்ளவரொ?

 � இல்கல, ஹிஸ்பாைிக், இலத்தீை் அல்லது ஸ்பாைிஷத் 
ரதாை்ைம் இல்கல

 � ஆம், மமக்சிக்கர,் மமக்சிக்க அமமரிக்கர,் சிகாரைா
 � ஆம், புரவரட்ர்டா ரிக்ரகா நாடட்வர்
 � ஆம், கியூபர்
 � ஆம், மை்மைாரு ஹிஸ்பாைிக், இலத்தீை் அல்லது 

ஸ்பாைிஷத் ரதாை்ைம் — அசச்ிடவும், எடுத்துக்காடட்ாக, 
சால்வரடாரர,் மடாமிைிக்கர,் மகாலம்பியர,் கவுதமாலா 
நாடட்வர,் ஸ்பாைியர,் ஈக்வரடாரியர,் இை்னும் பல. 

மாதம்

நபர் 1-இன் வயது என்ன, நபர் 1-இன் பிறந்த கததி 
என்ன? 

1 ஆண்டுக்குக் குகைந்த வயதுள்ள ககக்குழந்கதகளுக்கு, 
வயகத மாதங்களில் எழுத ரவண்டாம். வயதாக 0 எை 
எழுதவும்.

நாள் பிைந்த 
ஆண்டு

ஏப்ரல் 1, 2020 
அை்று வயது, 
ஆண்டுகளில்
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பக்கம் 2-இன் வலது பக்கத்தில் உள்ள ககள்வி 
நிகறவு ்ெய்யவும்
இந்த வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம்

நபர் 1-இன் இனம் என்ன?

ஒை்று அல்லது பல கடட்ங்களில் குறியிடவும்  , 
ரதாை்ைங்ககள அசச்ிடவும். 

 � மவள்களயர ்— அசச்ிடவும், எடுத்துக்காடட்ாக, 
மஜரம்ைியர,் ஐரிஷ், ஆங்கிரலயர,் இத்தாலியர,் 
மலபைாைியர,் எகிப்தியர,் இை்னும் பல.

 � கறுப்பிை அல்லது ஆப்பிரிக்க அமமரிக்கர ்— 
அசச்ிடவும், எடுத்துக்காடட்ாக, ஆபிரிக்க அமமரிக்கர,் 
ஜகமக்கர,் மெய்தியர,் கநஜீரியர,் எத்திரயாப்பியர,் 
ரசாமாலியர,் இை்னும் பல.

 � அமமரிக்க இந்தியர ்அல்லது அலாஸ்கா பூரவ்ீகரக்ள் — 
பதிவு மசய்யப்படட் அல்லது முதை்கமப் 
பழங்குடியிை்(களிை்) மபயகர அசச்ிடவும், 
எடுத்துக்காடட்ாக, Navajo Nation, Blackfeet Tribe, 
மாயர,் அஸம்டக,் Native Village of Barrow Inupiat 
Traditional Government, Nome Eskimo Community, 
இை்னும் பல.

 � சீைர்  � வியடந்ாமி-
யர்

 � பூரவ்ீக ெவாயர்

 � ஃபிலிபிரைா  � மகாரியர்  � சரமாவரர்
 � ஆசிய இந்தி-

யர்
 � ஜப்பாைியர்  � சாரமாரரா

 � பிை ஆசியர ்
— அசச்ிடவு-
ம், எடுத்து-
க்காடட்ாக, 
பாகிஸ்தாைி-
யர,் கம்ரபாடி-
யர,் ெ்மாங், 
இை்னும் பல.

 � பிை பசிஃபிக் 
தீவிைர ்— அசச்ிட-
வும், எடுத்துக்கா-
டட்ாக, மதாங்கா 
நாடட்வர,் ஃபிஜி-
யர,் மாரம்ஷலிஸ், 
இை்னும் பல.

 � ரவறு சில இைம் — இைம் அல்லது ரதாை்ைம் 
ரதாை்ைத்கத அசச்ிடவும்.
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ஒவ்்வொரு கூடுதல் நபருக்கும் ககள்விககள 
நிகறவு ்ெய்யவும்
ஒவ்்வொரு கூடுதல் நபரிடமும் கீழுள்ள இரண்டு 
ககள்விகள் ககட்கப்படும்
இந்த வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம்

இவர் வழக்கமொக கவ்றொரு இடத்தில் வசிக்கிறொரொ 
அல்லது தங்குகிறொரொ? 

மபாருத்தமாை அகைத்திை்கும்  குறியிடவும்.

 � இல்கல 
 � ஆம், கல்லூரிக்கு
 � ஆம், இராணுவ 

நியமிப்புக்கு
 � ஆம், ரவகல அல்லது 

வணிகத்திை்கு
 � ஆம், மருத்துவ 

பராமரிப்பு இல்லத்தில்

 � ஆம், மபை்ரைார ்அல்லது 
பிை உைவிைருடை்

 � ஆம், பருவகால 
அல்லது இரண்டாம் 
வசிப்பிடத்தில்

 � ஆம், சிகை அல்லது 
சிகைசச்ாகலயில்

 � ஆம், மை்மைாரு 
காரணத்திை்காக

நபர் 1-இன் உடன் இவருக்கு என்ன உறவு? 

ஒரு கடட்த்தில்  குறியிடவும்.

 � எதிரப்் பாலிை கணவர/்மகைவி/வாழ்க்ககத்துகண
 � எதிரப்் பாலிை திருமணமாகாத கூடட்ாளர்
 � ஒரர பாலிைக் கணவர/்மகைவி/வாழ்க்ககத்துகண
 � ஒரர பாலிைத் திருமணமாகாத கூடட்ாளர்
 � மசாந்த மகை் அல்லது மகள்
 � தத்மதடுக்கப்படட் மகை் அல்லது மகள்
 � மாை்ைாம் மகை் அல்லது மாை்ைாம் மகள்
 � சரகாதரை் அல்லது சரகாதரி

 � தந்கத அல்லது தாய்
 � ரபரக்குழந்கத
 � மாமைார ்மாமியார்
 � மருமகை் அல்லது மருமகள்
 � பிை உைவிைர்
 � அகையில் ரசரந்்திருப்பவர ்அல்லது வீடட்ில்  

ரசரந்த்ிருப்பவர ்(roommate or housemate)
 � வளரப்்புக் குழந்கத (foster)
 � பிை உைவிைரல்லாதவர்
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நீங்கள் ஆறு கபருக்கும் அதிகமொகக் 
கணக்கிட்டொல், பக்கம் 8-ஐ நிகறவு ்ெய்யவும்
இந்த வழிகொட்டி மீது உங்கள் பதில்ககள எழுத கவண்டொம்

D-G (tam) Tamil

2020 மக்கள்்தொககக் 
கணக்்கடுப்பு 
முன்்னப்கபொகதகய 
விடவும் எளிதொனது.

நீங்கள் ஆன்கலனில் 
பதிலளிக்கலொம் என்று 
உங்களுக்குத் ்தரியுமொ?
2020 மக்கள்மதாககக் கணக்மகடுப்கப 
ஆை்கலைில் நிகைவு மசய்ய 
முடியாவிடட்ால், ரகள்வித்தாளில் 
அசச்ிடட்ுள்ள url-க்குச ்மசல்லவும். 

2020 மக்கள்்தொககக் கணக்்கடுப்கப 
ஆன்கலனில் நிகறவு ்ெய்வதற்கொன 
வீடிகயொ வழிகொட்டிககள இதில் கொணலொம் 
2020census.gov/languages

 நபர ்1-இை் உைவிைரா?
 � ஆம்  � இல்கல

ஏப்ரல் 1, 2020 
அை்று வயது, 
ஆண்டுகளில்

மாதம் நாள்ஆண் மபண் பிைந்த 
ஆண்டு

நிகைவு மசய்த ஆங்கிலக் ரகள்வித்தாகள நீீீீங்கள் மபை்ை அஞ்சல்  
கடட்ணம் மசலுத்தப்படட் உகையில்் கவத்து அஞ்சல் மசய்யவும்.

நடு முதமலழுத்து 
(middle initial)

ககடசிப் மபயர(்கள்)
(last name[s])

முதல் மபயர ்
(first name)




