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Ի՞նչ է ձեզ 
անհրաժեշտ 

իմանալ 
Մարդահամարի 

մասին

Ամեն10 տարինմեկ, մարդիկերկրովմեկեւԿալիֆորնիայումՄարդահամար

ենլրացնումՄիացյալՆահանգներումբոլորմարդկանցճշգրիտհաշվարկնու

նենալուհամար:  ՄարդահամարըորոշումէԿալիֆորնիայիդաշնայինֆինա

նսավորումըհամայնքայինկարեւործառայություններիհամար, որոնքօգնու

մենաջակցելմերընտանիքներինեւմերներկայացուցչականարդարբաժնին

ԿալիֆորնիայումեւՎաշինգտոնում: 

Յաջորդ Մարդահամարը կայանում է 2020ի գառնանը։ Եկէ՛ք 

երաշխաւորենք, որ բոլոր քալիֆորնիացիները հաշուառուած են, որպէսզի 

մենք կարողանանք այդ միջոցները լա՛ւ օգտագործել աjստեղ՝ տանը։

Մարդահամարի 
գլխավոր 

թվականներ

Սկսած 2020 թ. մարտի կիսից, յուրաքանչյուր ընտանիք փոստով 

կստանա մի նամակ: Այն կբացատրի Մարդահամարի լրացման 

զանազան կերպերը: Եթե նամակ չեք ստացել, այնուամենայնիվ կարող 

եք այն լրացնել առցանց կամ զանգահարելով: Անպայման ներառեք Ձեր 

ընտանիքում բնակվող ամեն անձ, ընտանիքի անդամի լինի կամ ոչ:

 Մարտի 12ից 20  Հրաւէրներ կուղարկուեն փոստով՝ լրացնելու 2020ի Մարդահամարը

 Մարտի 16ից 24 Յիշեցման նամակներ են ուղարկում 

 Մարտի 26ից Ապրիլի 3 Յիշեցման բացիկներ են ուղարկեiում

 Ապրիլ 1 ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ Օ՛Ր 

 Ապրիլի 8ից 16 Փոստով կ՛ուղարկուի երկրորդ յիշեցում եւ հարցարան

 Ապրիլի 20ից 27 Անձամբ հետեւումից առաջ բացիկն է ուղարկւում

http://CaliforniaCensus.org


ԻՆՉՈ՞Ւ ԲՈԼՈՐ 
ՔԱԼԻՖՈՆԻԱՅՑԻՆԵՐԸ 

ՊԷՏՔ Է ՄԱՍՆԱԿՑԵՆ 
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻՆ

Ինչպէ՞ս 
լրացնել

Մարդհամարը անվտանգ է, պաշտպանուած եւ գաղտնի։ 

Մարդահամարը կ՛օգնի որոշել, թէ Քալիֆոնիան ինչքան փող է 

ստանում կարեւոր ծրագրերի եւ ծառայութիւնների համար։ Երբ 

լցնում էք Մարդահամարը, օգնում էք, որ ձեր համայնքն ստանայ 

փողի իր արդար բաժինը։

ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ՃԱՆԱՊԱՀՐՆԵՐ ԵՒ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

ՖԻՆԱՆՍԱՒՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ

ԲԱՐԵԼԱՒԵԼՈՒ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒԱԾՔԸ

2020ի Մարդահամարի ծիրում հաւաքուող տեղեկութիւնը չի կարելի 

որեւէ կերպ կիսել ուրիշ կառավարական գործակալութիւնների հետ կամ 

օգտագործել ձեր դէմ։ Քալիֆորնիան տարբեր է եւ բազմազան։ ԲՈԼՈՐ 

քալիֆորնիացիները հաշուի են առնւում։ Մասնակցէք Մարդահամարին։

Երկրում ամէն անձ պարտաւոր է լրացնել 2020ի Մարդահամարի 

ձեւաթուղթ։ Բարեբախտաբար ունէք պատասխանելու երեք կերպ։

ՓՈՍՏՈՎ Մարդահամարի Անգլերէն կամ Սպաներէն 

թղթեայ ձեւաթուղթ խնդրէք՝ այն փոստով հետ ուղարկելու ԱՄՆ 

Մարդահամարի գրասենեակ։

ՀԵՌԱԽՕՍՈՎ Մարդահամարը հնարաւոր է հեռախօսով 

լրացնել 13 լեզուներով։

ԱՌՑԱՆՑ Առաջին անգամ լինելով Մարդահարի ձեւաթուղթը 

լրացման համար տրամադրելի կը լինի 13 լեզուներով։

Տրամադրելի կը լինեն նոյնպէս տեսանիւթեր եւ տպագրուած 

ուղեցոյցներ 59 ոչ-անգլերէն լեզուներով, եւ այնտեղ նաեւ կը լինի մի 

տեսանիւթ խուլ-համրերի Ամերիկեան նշանների լեզուով, առաւել՝ 

տպագիր ուղեցոյց Բրայլի լեզուով։ Որն էլ ընտրէք, պարզապէս 

անպայմա՛ն լրացրէք ձեւաթուղթը։


