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ہر گھرانے کے پاس آن الئن، میل یا فون کے ذریعے جواب دینے کا اختیار ہوگا۔ آن الئن اور فون

پر سوالنامے انگریزی اور 12 غیر انگریزی زبانوں میں دستیاب ہیں۔ 

آپ کے 2020 کے مردم شامری کے جوابات محفوظ اور باحفاظت ہیں اور قانون کے زیر 
حفاظت میں ہیں۔

مردم شامری بیورو آپ کے جوابات کسی عدالت یا دیگر رسکاری ایجنسی، بشمول ایف بی آئی، آئی سی ای یا محکمہ 
ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اشرتاک نہیں کرے گا۔

مردم شامری بیورو ایسا کبھی نہیں کرے گا:

آپ کو ای میل کرنا۔  •

آپ کا مکمل سوشل سیکیورٹی منرب، آپ کی والدہ کا پہلے کا نام، آپ کے بینک اکاؤنٹ کی معلومات، پیسوں کا، یا   •
کسی سیاسی جامعت کی طرف سے کچھ بھی پوچھنا۔.

آپ کے گھر آنے کا پوچھنا۔  •
اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دھمکی دینا۔       •

  آپ کو میل میں دعوت
نامہ موصول ہوگا

خود کو شامر کریں
جہاں آپ 1 اپریل 2020 تک زیادہ تر وقت رہتے ہیں اور سوتے ہیں۔
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آپ کو اپنے گھر کے میل بکس میں موصول ہوگا: اس پر یا درمیان: 

 مارچ 12-20  2020 کی مردم شامری کا آن الئن جواب دینے کا ایک دعوت نامہ۔ 
)کچھ گھرانوں کو کاغذی سوالنامے بھی موصول ہوں گے۔(  

ایک یاد دہانی کا خط۔ مارچ 24-16 

اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے تو:   

ایک یاد دہانی کا پوسٹ کارڈ۔ مارچ 26-اپریل 3 

مردم شامری کا دن 1 اپریل 

ایک یاد دہانی کا خط اور ایک کاغذی سوالنامہ۔ اپریل 16-8 

 اپریل 20-27  امریکی مردم شامری بیورو کا بذات خود پیروی کرنے سے پہلے ایک 
حتمی یاد دہانی کا پوسٹ کارڈ۔


