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എേ്ോവരകും എണ്ണസപ്പെകുന്കു.
ഈ പ്െന്െെിപ്റെ ലക്്ം യു.എസ് താമെിക്ുന്ന ഓറരാ 
വ്ക്ിപ്യയും ഒരിക്ല്, ഒരിക്ല് മാതതം, ശരിയായ സ്ഥലത്ത്, 
എണ്ണുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളണുപ്ട കമ്്യൂണിറ്ിയിലുള്ള 
എല്ാവരും എണ്പ്പെടുന്നു എന്നത് ഉ�പൊക്ാന് നിങ്ങള് 
െഹായിക്ാന് ഞങ്ങള് ആതഗഹിക്ുന്നു.

സെന്െസ് ഡോറ്റ പേധോനമോണ്. 
ഓറരാ 10 വർഷത്ിലും ഒരു പ്െന്െസ് റവണപ്മന്നത് യു.എസ് 
ഭരണഘടന ആവശ്പ്പെടുന്നു. ഫലങ്ങള് റകാണ്തഗസ്ില് ഓറരാ 
െംസ്ഥാനത്ിനുമുള്ള െീറ്ണുകളണുപ്ട എണ്ം നിർണയിക്ുന്നതിനും, 
റവാടിംഗ് ജില്കളണുപ്ട അതിർത്ികള് വരയ്ക്ുന്നതിനും, 
ഓറരാ വർഷവും കമ്്യൂണിറ്ികളില് പ്ഫഡ�ല് ഫണിംഗിപ്ല 
675 ബില്ണിറലപ്� റഡാള�ുകള് പ്െലവഴിക്ുന്നു എന്നു 
നിർണയിക്ാനും ഉപറയാഗിക്ുന്നു.

േസകെെകുക്കുക എന്ത് നിങ്ങളുസെ 
േൗരധര്മ്മമോണ്.
പ്െന്െസ് പയൂർത്ിയാക്ുന്നത് ആവശ്മാണ്; അത് നമ്ുപ്ട 
ജനാധിപത്ത്ില് പങ്ാളിത്ം വഹിക്ുന്നതിനുള്ള ഒരു 
മാർഗ്ഗമാണ്. "ഞാന് എണ്പ്പെടുന്നു!" എന്നു പ�യുക.

നിങ്ങളുസെ വിവരങ്ങള് 
രഹെ്ോത്മകമോണ്. 
പ്ഫഡ�ല് നിയമം നിങ്ങളണുപ്ട തപതികരണങ്ങപ്ള െംരക്ിക്ുന്നു. 
നിങ്ങളണുപ്ട ഉത്രങ്ങള് സ്ഥിതിവിവരക്ണക്ുകള് 
ഉലപാദിപെിക്ാന് മാതതറമ ഉപറയാഗിക്ാനാവയൂ, അത് 
താങ്ള്പ്ക്തിപ്ര ഏപ്തങ്ിലും െർക്ാർ ഏജന്െികള്റക്ാ 
റകാടതിയ്റക്ാ ഉപറയാഗിക്ാനാവില്.

2020 സെന്െസ് ലേപ്പര് ല�ോദ്ോവേി 
േൂര്തിയോക്ോനോയി ഈ ഗൈഡ് 
ഉേലയോൈിക്ൂ.
2020 പ്െന്െസ് റപപെർ റൊദ്ാവലികള് രാതട്രത്ിലുടനീളം 
പ്മയില്റബാകെുകളിലും വീടണുപടിക്ലും എത്ുന്നതാണ്.– –

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.
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നിങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്തിനകു മകുമ്ക്

1. നിങ്ങളണുപ്ട റൊദ്ാവലി കണുപിടിക്ുകയും ആദ് റപജിറലക്ത് അത് 
തു�ക്ുകയും പ്െയ്ണുക.

2. ഇംഗ്ീഷ് റപപെര്  റൊദ്ാവലിയില  നിങ്ങളണുപ്ട തപതികരണങ്ങള്  
അടയാളപ്പെടുത്ുന്നതിന് ഈ മലയാളം ഗഗഡിലുള്ള വിവരങ്ങള്  ഉപറയാഗിക്ുക. 
നിങ്ങളുസെ ഉതരങ്ങള്  ഈ ഗൈഡില്  എഴകുതരകുത്. 

3. ആദ്ം റൊദ്ത്ിന് നിങ്ങള്  ഉത്രം നലകുന്നതിനു മുമ്പത്, െുവപ്ട 
നലകിയിരിക്ുന്ന മാര് ഗ്ഗനിര് റദശങ്ങള്  ഉപറയാഗിച്ത് ഈ വീടില , അപാര് ടത്പ്മന് �ില  
അപ്ല്ങ്ില  പ്മാഗബല  റഹാമില  താമെിക്ുന്ന ആളണുകളണുപ്ട എണ്പ്മടുക്ുക.

അടുത് റപജിലുള്ള റൊദ്ങ്ങളണും നിർറദശങ്ങളണും വായിക്ുക.  
നിങ്ങളുസെ ഉ തരങ്ങള് ഈ ഗൈഡില് എഴകകുതരകകുത്.

ആസര എണ്ണണം 

ഈ വീട്ില്, അേോര്ട്ക്സമന്ില് അസേ്കെില് 
സമോഗൈല് ലഹോമില് തോമെിക്കുന് 
ആളുകളുസെ എണ്ണസമെകുക്കുക:

• മിക് െമയത്ും ഇവിപ്ട 
താമെിക്ുകയും ഉ�ങ്ങുകയും 
പ്െയ്ണുന്ന ശിശുക്ള് ഉള്പ്പെപ്ട എല്ാ 
ആളണുകപ്ളയും എണ്ണുക.

• ഈ റമല്വിലാെത്ില് മിക് 
െമയത്ും ആരും താമെിക്ുകറയാ 
ഉ�ങ്ങുകറയാ പ്െയ്ണുന്നിപ്ല്ങ്ില്, 
ഓണ്ഗലനായി തപതികരിക്ുക. 

സെന്െെില് തോമെിക്കുന്തിന് 
സ്ിരമോയി ഒരകു സ്േമിേ്ോത ആളുകളും 
ഉള്സപ്പെണം: 

• താമെിക്ാന് സ്ഥിരമായി ഒരു 
സ്ഥലമില്ാത് ആപ്രങ്ിലും 
2020 ഏതപില് 1ന് ഇവിപ്ട 
താമെിക്ുന്നുപ്ണങ്ില്, ആ 
വ്ക്ിപ്യ എണ്ണുക. 

യകു.എസ്. സെന്െസ് ൈ്ൂല�ോ 
സ്ോേനങ്ങളിേകും മറ്റക് സ്േങ്ങളിേകും കൂെി 
എണ്ണസമെകുക്കുന്കുണ്ക്: 

• 2020 ഏതപില് 1ന് റനഴെിംഗ് 
റഹാം, ജയില്, ഡിറ്ന്ഷന് 
പ്ഫെിലിറ്ി, മുതലായവയില് 
താമെിക്ുന്ന ആപ്രയും എണ്രുത്. 

• ആ ആളണുകള് റകാപ്ളജ്, 
റനഴെിംഗ് റഹാം, ഗെന്ം, 
ജയില് മുതലായവ വിട റശഷം 
ഇവിപ്ട താമെിക്ാനായി 
മടങ്ങിപ്യത്ുപ്മങ്ില് റപാലും 
അവപ്ര നിങ്ങളണുപ്ട റൊദ്ാവലിയില് 
നിന്നും ഒഴിവാക്ുക. അപ്ല്ന്നു 
വരികില് അവപ്ര രണു തവണ 
എണ്ിറയക്ാവുന്നതാണ്.
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പ്രണ്ക് ലേജിേകുള്ള ല�ോദ്ങ്ങള് േൂര്തിയോക്കുക
നിങ്ങളുസെ ഉ തരങ്ങള്  ഈ ഗൈഡില്  എഴകകുതരകകുത്

നിങ്ങളുസെ സെേില്രോണ് നമ്ര് ഏതോണ്? 

ഔറദ്ാഗിക പ്െന്െസ് ബ്യൂറ�ാ ബിെിനസ്ിനായി മാതതറമ 
ഞങ്ങള് നിങ്ങപ്ള ബന്ധപ്പെടുകയുള്ളളൂ. 

പ്ടലിറഫാണ് നമ്പർ

ല�ോദ്ം 1ല് നിങ്ങള് ഉള്സപ്പെകുതോത ഏസതകെിേകും അധിക 
വ്ക്ി 2020 ഏപേില് 1ന് ഇവിസെ തോമെിച്ിരകുലന്ോ? 

ബാധകമായപ്തല്ാം അടയാളപ്പെടുത്ുക . 

 � നവജാത ശിശുക്ള്, റപരക്ുടികള് അപ്ല്ങ്ില് 
എടുത്ുവളർത്ുന്ന കുടികള് എന്നിവപ്ര റപാപ്ലയുള്ള, 
ബന്ധമുള്ളറതാ ബന്ധമില്ാത്റതാ ആയ കുടികള് (foster)

 � മുതിർന്ന കുടികള്, കെിന്സ് അപ്ല്ങ്ില് 
വിവാഹത്ിലയൂപ്ട ബന്ധുക്ള് എന്നിവപ്ര റപാപ്ലയുള്ള 
ബന്ധുക്ള്

 � �യൂംറമറ്ണുകള് അപ്ല്ങ്ില് ലിവ്-ഇന് റബബിെിററ്ഴെിപ്ന 
റപാപ്ലയുള്ള ബന്ധുക്ളല്ാത്വർ

 � താലക്ാലികമായി ഇവിപ്ട താമെിക്ുന്ന ആളണുകള്

 � അധിക ആളണുകള് ഇല്

ഈ വീട്ില്, അേോര്ട്ക്സമന്ില് അസേ്കെില് സമോഗൈല് ലഹോമില് — 

ഒരു റബാകസ് അടയാളപ്പെടുത്ുക .

 � നിങ്ങറളാ അപ്ല്ങ്ില് ഈ ഭവനത്ിലുള്ള ആപ്രങ്ിലുറമാ 
റമാർടത്റഗജിലയൂപ്ട അപ്ല്ങ്ില് വായ്പയിലയൂപ്ട 
െ്വന്തമാക്ിയതാറണാ? റഹാം ഇക്വിറ്ി റലാണുകളണും 
ഉള്പ്പെടുത്ുക.

 � നിങ്ങറളാ അപ്ല്ങ്ില് ഈ ഭവനത്ിലുള്ള 
ആപ്രങ്ിലുറമാ െ്വതതന്തമായും വ്ക്മായും (ഒരു 
റമാർടത്റഗറജാ അപ്ല്ങ്ില് വായ്പറയാ കയൂടാപ്ത) 
െ്വന്തമാക്ിയിടണുള്ളതാറണാ?

 � വാടകയ്ക്ത്?

 � വാടക നല്കാപ്തയുള്ള താമെം?

2020 ഏപേില് 1ന് ഈ വീട്ില്, അപ്പോര്ട്ക്സമന്ില് അസേ്കെില് 
സമോഗൈല് ലഹോമില് ഏപത ആളുകള് തോമെിച്ിരകുന്കു? 

ആളണുകളണുപ്ട എണ്ം
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ലേജ് 2സന് ഇെതകുവശതകുള്ള ല�ോദ്ങ്ങള് 
േൂര്തിയോക്കുക
നിങ്ങളുസെ ഉ തരങ്ങള്  ഈ ഗൈഡില്  എഴകകുതരകകുത്

നടുവിലുള്ള 
ഇനിഷ്ല്  

(middle initial)

ദയവായി ഇവിപ്ട താമെിക്ുന്ന ഓറരാ വ്ക്ിയുപ്ടയും 
വിവരങ്ങള് നലകുക. ഈ താമെസ്ഥലത്ിപ്റെ വാടക 
നലകുകറയാ അപ്ല്ങ്ില് െ്വന്തമാക്ിയിരിക്ുകറയാ പ്െയ്ണുന്ന 
ആപ്രങ്ിലും ഇവിപ്ട താമെിക്ുന്നുപ്ണങ്ില്, അയാപ്ള 
അപ്ല്ങ്ില് അവപ്ര വ്ക്ി 1 ആയി ലിസ്റത് പ്െയ്തുപ്കാണത് 
ആരംഭിക്ുക. ഉടമ അപ്ല്ങ്ില് വാടക നലകുന്ന വ്ക്ി 
ഇവിപ്ട താമെിക്ുന്നില് എങ്ില്, ഇവിപ്ട താമെിക്ുന്ന ഏത് 
മുതിർന്നയാപ്ളയും വ്ക്ി 1 ആയി ലിസ്റത് പ്െയ്തുപ്കാണത് 
ആരംഭിക്ുക.

എന്ോണ് വ്ക്ി 1സന് ലേര്?

ദയവായി വ്ക്ി 1പ്റെ റപര് ഇംഗ്ീഷ് ഭാഷയില് നലകുക.  

റപരിന്പ്� 
അവൊന 
ഭാഗം(ങ്ങള്) 

(last name[s])

റപരിന്പ്� 
ആദ്ഭാഗം 

(first name) 

എന്ോണ് വ്ക്ി 1സന് േിംൈേദവി?  
ഒരു റബാകസ് അടയാളപ്പെടുത്ുക . 

 � പുരുഷന്  � സ്തതീ

വ്ക്ി 1 ഹിസ്േോനിക്, േോറ്റിലനോ അസേ്കെില് സ്േോനിഷ് ഉത്ഭവം?

 � അേ,് ഹിസ്പാനിക, ലാറ്ിറനാ അപ്ല്ങ്ില സ്പാനിഷ് 
ഉത്ഭവം

 � അപ്ത, പ്മകെിക്ന്, പ്മകെിക്ന് അറമരിക്ന്, െിക്ാറനാ

 � അപ്ത, റപാർറടാ �ിക്ന്

 � അപ്ത, ക്യൂബന്

 � മപ്റ്ാരു ഹിസ്പാനിക, ലാറ്ിറനാ അപ്ല്ങ്ില് സ്പാനിഷ് 
ഉത്ഭവം — തപിറെത് പ്െയ്ണുക, ഉദാഹരണത്ിന്, 
ൊല്വറഡാ�ാന്, പ്ഡാമിനിക്ന്, പ്കാളംബിയന്, 
ഗ്വാടിമാലന്, സ്പാനിയാർഡ് , ഇക്വറഡാ�ിയന്, മുതലായവ

മാെം

എന്ോണ് വ്ക്ി 1സന് വയസ്ക്, എന്ോണ് വ്ക്ി 1സന് 
ജനനതീയതി? 

1 വയസ്ില് താപ്ഴ തപായമുള്ള കുഞ്ുങ്ങള്ക്ത്, വയസ്ത് 
മാെങ്ങളില് എഴുതരുത്. വയസ്ത് 0 എന്നത് എഴുതുക.

ദിവെം ജനിച് വർഷംഏതപില് 1, 
2020 പ്ല 
വയസ്ത് വര് 
ങ്ങളില്
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ലേജ് 2ന്സ� വേതകുവശതകുള്ള ല�ോദ്ം 
േൂര്തിയോക്കുക
നിങ്ങളുസെ ഉ തരങ്ങള്  ഈ ഗൈഡില്  എഴകകുതരകകുത്

എന്ോണ് വ്ക്ി 1സന് വംശം?

ഒറന്നാ അതില് കയൂടുതറലാ റബാകെുകള്  
അടയാളപ്പെടുത്ുക , കയൂടാപ്ത ഒ�ിജിന് തപിറെത് പ്െയ്ണുക.

 � ഗവറ്ത് — തപിറെത് പ്െയ്ണുക, ഉദാഹരണത്ിന്, ജർമ്ന്, 
ഐ�ിഷ്, ഇംഗ്ീഷ്, ഇറ്ാലിയന്, പ്ലബനീസ്, ഈജിപഷ്ന്, 
മുതലായവ

 � ബ്ാക്ത് അപ്ല്ങ്ില് ആതഫിക്ന് അറമരിക്ന് — തപിറെത് 
പ്െയ്ണുക, ഉദാഹരണത്ിന്, ആതഫിക്ന് അറമരിക്ന്, 
ജഗമക്ന്, പ്ഹയ്തിയന്, ഗനജീരിയന്, എറത്ാപ്ന്, 
പ്ൊമാലി, മുതലായവ 

 � അറമരിക്ന് ഇന്ത്ന് അപ്ല്ങ്ില് അലാസ്ക െ്വറദശി — 
എന്റ�ാള് പ്െയ്ത അപ്ല്ങ്ില് തപധാന റഗാതതം റപര് 
തപിറെത് പ്െയ്ണുക, ഉദാഹരണത്ിന്, Navajo Nation, 
Blackfeet Tribe, മായന്, ആസ്പ്ടക, Native Village 
of Barrow Inupiat Traditional Government, Nome 
Eskimo Community, മുതലായവ

 � ഗെനീസ്  � വിയറ്ത്നാമീസ്  � റനറ്ീവ് 
ഹവായിയന്

 � ഫിലിപെിറനാ  � പ്കാ�ിയന്  � െറമാവന്
 � ഏഷ്ന് 
ഇന്ത്ന്

 � ജാപെനീസ്  � െറമാറ�ാ

 � മറ്ത് ഏഷ്ന് — 
തപിറെത് പ്െയ്ണുക, 
ഉദാഹരണം, 
പാകിസ്താനി, 
കറമ്പാഡിയന്, 
ഹറമാംഗ്, 
മുതലായവ

 � മറ്ത് പെിഫിക 
ഗഹലാന്ഡർ — 
തപിറെത് പ്െയ്ണുക, 
ഉദാഹരണത്ിന്, 
റടാംഗന്, ഫിജിന്, 
മാർഷലീസ്, 
മുതലായവ

 � മറ്ത് െില വർഗ്ഗം — വർഗ്ഗം അപ്ല്ങ്ില് ഉത്ഭവം തപിന്റ് 
പ്െയ്ണുക.
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ഓലരോ അധിക വ്ക്ിയക്കും ല�ോദ്ങ്ങള് 
േൂര്തിയോക്ക
ഓലരോ അധിക വ്ക്ിലയോെകും �കുവസെയകുള്ള രണ്ക് ല�ോദ്ങ്ങള് 
ല�ോദിക്കുന്തോണ്
നിങ്ങളുസെ ഉ തരങ്ങള്  ഈ ഗൈഡില്  എഴകകുതരകകുത്

ഈ വ്ക്ി െോധോരണ ൈതിയില് ഇവിസെയോലണോ കഴിയകുന്ത് 
അസേ്കെില് തോമെിക്കുന്ത്? 

ബാധകമായപ്തല്ാം അടയാളപ്പെടുത്ുക .

 � ഇല് 

 � അപ്ത, റകാപ്ളജിനു റവണി

 � അപ്ത, ഒരു ഗെനിക 
നിയമനത്ിനു റവണി

 � അപ്ത, ഒരു റജാലി 
അപ്ല്ങ്ില് ബിെിനസ്ിനു 
റവണി

 � അപ്ത, ഒരു റനഴെിനംഗ് 
റഹാമില്

 � അപ്ത, ഒരു 
റപ�റെിറനാപ്ടാപെം 
അപ്ല്ങ്ില് മപ്റ്ാരു 
ബന്ധുവിപ്നാപെം

 � അപ്ത, ഒരു െീെണല് 
അപ്ല്ങ്ില് രണാം 
താമെസ്ഥലത്ത്

 � അപ്ത, ഒരു ജയിലില്

 � അപ്ത, മപ്റ്ാരു 
കാരണത്ിന്

ഈ വ്ക്ി എങ്ങസനയോണ് വ്ക്ി 1ലനോട് ൈന്ധസപ്പട്ിരിക്കുന്ത്? 

ഒരു റബാകസ് അടയാളപ്പെടുത്ുക .

 � എതിർ-ലിംഗം ഭർത്ാവ്/ഭാര്/ജീവിതപങ്ാളി
 � എതിർ-ലിംഗം അവിവാഹിത പങ്ാളി
 � െമാന ലിംഗത്ിലപ്പെട ഭർത്ാവ്/ഭാര്/ജീവിതപങ്ാളി
 � െമാന ലിംഗത്ിലപ്പെട അവിവാഹിത പങ്ാളി
 � െ്വന്തം മകന് അപ്ല്ങ്ില് മകള്
 � ദപ്ത്ടുക്പ്പെട മകന് അപ്ല്ങ്ില് മകള്
 � മുന്ബന്ധത്ിപ്ല മകന് അപ്ല്ങ്ില് മുന്ബന്ധത്ിപ്ല മകള്
 � െറഹാദരന് അപ്ല്ങ്ില് െറഹാദരി

 � പിതാവ് അഥവാ അമ്
 � റപരക്ുടി
 � അമ്ായിയമ്/അമ്ായിയച്ഛന്
 � മരുമകന് അപ്ല്ങ്ില് മരുമകള്
 � മറ്ത് ബന്ധുക്ള്
 � െഹമു�ിയന് അപ്ല്ങ്ില് െഹവാെി  

(roommate or housemate)
 � ദപ്ത്ടുത് കുടി (foster)
 � മറ്ത് ബന്ധുവല്ാത് വ്ക്ി
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നിങ്ങള് അറ് ആളുകളില് കൂെകുതല് എണ്ണിസയകെില് 
ലേജ് 8 േൂര്തിയോക്കുക
നിങ്ങളുസെ ഉ തരങ്ങള്  ഈ ഗൈഡില്  എഴകകുതരകകുത്

D-G (mal) Malayalam

2020 സെന്െസ് 
മകുസമ്ന്ലതക്ോളും 
എളുപ്പം.

നിങ്ങള്ക്ക് ഓണ്ഗേനോയി 
പേതികരിക്ോം എന്കു 
നിങ്ങള്ക്�ിയോലമോ?
2020 പ്െന്െസ് നിങ്ങള്ക്ത് ഓണ്ഗലനായി 
പയൂർത്ീകരിക്ാനാവുപ്മങ്ില്, 
റൊദ്ാവലിയില് തപിറെത് പ്െയ്തിരിക്ുന്ന 
യു.ആർ.എല്.റലക്ത് റപാകുക.

2020 സെന്െസ് ഓണ്ഗേനോയി 
േൂര്തീകരിക്കുന്തിനകുള്ള വീഡിലയോ 
ഗൈഡകുകള് ഇതില് േഭ്മോണ് 
2020census.gov/languages

പയൂർത്ിയാക്ിയ ഇംഗ്ീഷ് റൊദ്ാവലി നിങ്ങള്ക്ത് ലഭിച് റപാറസ്റജ് പ്പയിഡ് എന്വലപെത്  
ദയവായി പ്മയില് പ്െയ്ണുക.

വ്ക്ി 1റനാട് 
ബന്ധപ്പെടിരിക്ുന്നു?

 � അപ്ത  � ഇല്

ഏതപില് 1, 
2020 പ്ല 
വയസ്ത് വര് 
ങ്ങളില്

മാെം ദിവെംപുരുഷന് സ്തതീ ജനിച് 
വർഷം

റപരിന്പ്� അവൊന 
ഭാഗം(ങ്ങള്) (last name[s])

റപരിന്പ്� ആദ്ഭാഗം 
(first name) 

നടുവിലുള്ള ഇനിഷ്ല് 
(middle initial)


