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ַאלע זענען װיכטיק.
דער ציל ֿפון ָאט דעם צענזוס איז צו צײלן יעדער לעבעדיקער 

ּפַארשױן אין די ֿפַאראײניקטע שטַאטן אײן מָאל, נָאר אײן 
מָאל, און אױף דעם ריכטיקן ּפלַאץ. מיר דַארֿפן אַײער הילף צו 
ֿפַארזיכערן ַאז יעדער אײנער אין אַײער קהילה װערט געצײלט.

צענזוס דַאטַא זענען װיכטיק. 
די קָאנסטיטוציע ֿפון די ֿפַאראײניקטע שטַאטן ֿפָאדערט ַא צענזוס 

יעדע 10 יָאר. די רעזולטַאטן זענען געניצט צו בַאשטימען די צָאל 
קָאנגרעסלַײט יעדער שטַאט הָאט אין קָאנגרעס, אויסצומָאלן 
גרענעצן ֿפַאר שטימדיסטריקטן, און צו בַאשטימען װי מער װי 

$675 ביליָאן אין ֿפעדערַאלע געלטער װערן אױסגעגעבן אין 
קהילות יעדעס יָאר.

ָאנטײל נעמען איז אַײער בירגערלעכן חוֿב.
אױסֿפילן דעם צענזוס איז ַא חוֿב; עס איז ַאן אוֿפן ֿפון נעמען 

ָאנטײל אין אונדזער דעמָאקרַאטיע און זָאגן "איך בין װיכטיק!"

אַײער אינֿפָארמַאציע איז קָאנֿפידענציעל. 
דָאס ֿפעדערַאלע געזעץ בַאשיצט אַײערע ענטֿפערס. מע קען אַײערע 

ענטֿפערס ניצן נָאר ּכדי צו ּפרָאדוצירן סטַאטיסטיקס, און קײן שום 
רעגירונג־ַאגענטור ָאדער געריכט קען זײ נישט ניצן קעגן אַײך. 

ניצט ָאט דעם װעגװַײזער אױסצוֿפילן דעם 
2020 צענזוס ּפַאּפיר־ֿפרַאגעבױגן.

2020 צענזוס ּפַאּפיר־ֿפרַאגעבױגנס װעלן ָאנקומען אין 
ּפָאסטקעסטלעך און אױף שװעלן אין דעם גַאנצן לַאנד.

– –

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
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אײדער איר הײבט ָאן
טרעֿפט אַײער ֿפרַאגעבויגן און עֿפנט עס אױף צו דעם ערשטן זַײטל.  .1

2.  ניצט די אינֿפָארמַאציע אין ָאט דעם יִידישן װעגװַײזער צו שרַײבן די ענטֿפערס 
אױף דעם ענגלישן ּפַאּפיר־ֿפרַאגעבױגן. שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם 

װעגװַײזער. 

3.  אײדער איר ענטֿפערט די ערשטע ֿפרַאגע, צײלט װיֿפל מענטשן וואוינען אין ָאט 
דעם הױז, דירה, ָאדער מָאבילהױז ניצנדיק די ָאנװַײזונגען אונטן.

 לייענט די ֿפרַאגעס און ָאנװַײזונגען אױף דעם קומענדיקן זַײטל. 
שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם װעגװַײזער.

װעמען צו צײלן 
צײלט די מענטשן װָאס וואוינען אין ָאט 

דעם הױז, דירה, ָאדער מָאבילהױז׃

•  צײלט ַאלע מענטשן, 
ַארַײנרעכנדיק עוֿפעלעס/ ּפיצל 

קינדער װעלכע וואוינען און 
שלָאֿפן רוֿב זמן דָא.

•  אױב קײנער וואוינט נישט ָאדער 
שלָאֿפט נישט רוֿב זמן אױף ָאט 
דעם ַאדרעס, ענטֿפערט ָאנלַײן. 

דער צענזוס מוז אױך ַארַײנרעכענען 
מענטשן ָאן ַא ּפערמַאנענטן ּפלַאץ װּו צו 

וואוינען׃ 

•  אױב ַא מענטש װָאס הָאט נישט קײן 
ּפערמַאנענטן ּפלַאץ װּו צו וואוינען 

שטײט דָא אַײן דעם 1טן ַאּפריל, 
2020, צײלט דעם מענטשן. 

דער צענזוס ביורָא ֿפירט אױך דורך 
צײלונגען אין אינסטיטוציעס און ַאנדערע 

ערטער׃ 

•  צײלט נישט קײנעם נישט װָאס 
איז אין ַאן מושֿב־זקנים, טורמע, 

ֿפַארהַאלט־אינסטיטוציע, אַאז"װ, 
דעם 1טן ַאּפריל, 2020. 

•  רעכנט נישט ַארַײן ָאט די מענטשן 
אין אַײער ֿפרַאגעבויגן, ַאֿפילו אױב 

זײ װעלן צוריקקומען צו וואוינען 
דָא נָאך דעם ַארױסטרעטן ֿפון 

קַאלעדזש, מושֿב־זקנים, מיליטער, 
טורמע, אַאז"װ. אױב נישט, װעלן 

זײ אֿפשר געצײלט װערן צװײ מָאל.
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ֿפילט אױס די ֿפרַאגעס אױף דעם ֿפָאדערשטן זַײטל
שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם װעגװַײזער

װָאס איז אַײער טעלעֿפָאן־נומער? 

מיר װעלן זַײן אין קָאנטַאקט מיט אַײך נָאר אױב מיר װעלן אַײך 
דַארֿפן ֿפַאר ָאֿפיציעלע צענזוס ביורָא ענינים. 

טעלעֿפָאן־נומער

דעם 1טן ַאּפריל, 2020, זענען דָא אַײנגעשטַאנען ַאנדערע מענטשן 
װָאס איר הָאט נישט ַארַײנגערעכנט אין ֿפרַאגע 1? 

שטעלט ַא  אין יעדן קעסטל װּו עס איז שײך. 

�  קינדער, קרוֿבים ָאדער נישט, ַאזױ װי נַײ־געבוירענע עוֿפעלעס, 
)foster( אײניקלעך, ָאדער אױֿפציקינדער

�  קרוֿבים, ַאזױ װי דערװַאקסענע קינדער, שװעסטערקינדער, 
ָאדער מחוּתנים

�  נישט־קרוֿבים, ַאזױ װי מיטוואוינערס ָאדער ַא קינדהיטער 
װָאס וואוינט מיט אַײך

מענטשן װָאס שטײען דָא אַײן צַײטװַײליק  �
קײן שום ַאנדערער מענטש  �

איז דָאס הױז, דירה, ָאדער מָאבילהױז —
שטעלט ַא  אין אײן קעסטל.

�  ֿפַארמָאגט ֿפון אַײך ָאדער עמעצן אין הױזגעזינד מיט 
ַא היּפָאטעק ָאדער הלװאה? רעכנט ַארַײן הױז עקוויטי 

הלװָאות.
�  ֿפַארמָאגט ֿפון אַײך ָאדער עמעצן אין הױזגעזינד ָאן שום 

חוֿבות )ָאן ַא היּפָאטעק ָאדער הלװאה(?
�  געדונגען?

ֿפַארנומען ָאן דירה־געלט אַײנצָאל?  �

װיֿפל מענטשן הָאבן געוואוינט ָאדער זענען אַײנגעשטַאנען אין 
דעם הױז, דירה, ָאדער מָאבילהױז דעם 1טן ַאּפריל, 2020? 

די צָאל מענטשן
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ֿפילט אױס די ֿפרַאגעס אױף דער רעכטער זַײט ֿפון זַײטל 2
שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם װעגװַײזער

דער איניציַאל ֿפון צװײטן נָאמען 
)middle initial(

זַײט ַאזױ גוט און שטעלט צו אינֿפָארמַאציע ֿפַאר יעדען מענטש 
װָאס וואוינט דָא. אױב עמעצער וואוינט דָא װָאס צָאלט דָאס 

דירה־געלט ָאדער ֿפַארמָאגט ָאט דָאס װאוינָארט, הײבט ָאן מיט 
ָאנגעבן זייער נָאמען ַאלס ּפַארשױן 1. אױב דער אײגנטימער 

ָאדער ּפַארשױן װָאס צָאלט דירה־געלט וואוינט נישט דָא, הײבט 
ָאן מיט ָאנגעבן דעם נָאמען ֿפון ַא דערװַאקסענעם װָאס וואוינט 

דָא ַאלס ּפַארשױן 1.

װי הײסט ּפַארשױן 1? 

שטעלט צו דעם נָאמען ֿפון ּפַארשוין 1 אויף ענגלישע אותיות.
 משּפחה־נָאמען 
)last name[s](

 ערשטער נָאמען 
)first name(

װָאס איז דער מין ֿפון ּפַארשױן 1? שטעלט ַא  אין אײן קעסטל. 
)Female( פרוי  �)Male( מַאן  �

איז ּפַארשױן 1 ֿפון לַאטַײן־ַאמעריקַאנישן, לַאטַײנישן, ָאדער 
שּפַאנישן ָאּפשטַאם?

�  נײן, נישט ֿפון לַאטַײן־ַאמעריקַאנישן, לַאטַײנישן, ָאדער 
שּפַאנישן ָאּפשטַאם

�  יָא, מעקסיקַאנער, מעקסיקַאנער־ַאמעריקַאנער, טשיקַאנָאער
יָא, ּפָארטָאריקַאנער   �

יָא, קובַאנער   �
�  יָא, ֿפון ַאן ַאנדערן לַאטַײן־ַאמעריקַאנישן, לַאטַײנישן, ָאדער 
שּפַאנישן ָאּפשטַאם — דרוקט ָאּפ, למשל, סַאלװַאדָארער, 

דָאמיניקַאנער, קָאלָאמביער, גװַאטעמַאלער, שּפַאנישער, 
עקװַאדָאריער, אַאז”װ. 

חודש

 װָאס איז דער עלטער ֿפון ּפַארשוין 1 און װָאס איז זייער 
געבורט־דַאטום? 

מיט ּפיצל קינדער װָאס זענען װייניקער װי 1 יָאר ָאלט, שרַײבט 
נישט דעם עלטער אין חדשים. שרַײבט 0 ַאלס דער עלטער.

טָאג עלטער, אין יָאר ֿפונעם געבורט
יָארן, דעם 1טן 
ַאּפריל, 2020
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ֿפילט אויס די ֿפרַאגע אויף דער רעכטער זַײט ֿפון זַײטל 2
שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם װעגװַײזער

װָאס איז די רַאסע ֿפון ּפַארשױן 1?

שטעלט ַא  אין אײן ָאדער מער קעסטלעך און דרוקט ָאּפ 
די ָאּפשטַאמען. 

�  װַײסער — דרוקט ָאּפ, למשל, דַײטשער, אירלענדער, 
ענגלענדער, איטַאליענער, לֿבנונער, עגיּפטער, אַאז”װ.

�  שװַארצער ָאדער ַאֿפרָאַאמעריקַאנער — דרוקט ָאּפ, 
למשל, ַאֿפרָאַאמעריקַאנער, יַאמַײקער, הַאִיטישער, 

ניגעריַאנער, עטיָאּפישער, סָאמַאליער, אַאז”װ.
�  ַאמעריקַאנער אינדיַאנער ָאדער ַאלַאסקער 

אַײנגעבױרענער — דרוקט ָאּפ דעם נָאמען ֿפון 
ֿפַארשריבענעם ָאדער הױּפט שֿבט / שֿבטים, למשל,  

 ,Blackfeet Tribe ,Navajo Nation 
נער, ַאזטעקַאנער,   מַײַאַ

 Native Village of Barrow Inupiat 
 ,Traditional Government 

Nome Eskimo Community, אַאז”װ.

�  אַײנגעבױרענער 
הַאװַאִיער 

�  כינעזער�  װיעטנַאמער

סַאמָאער קָארעער�  �  ֿפיליּפינער� 
�  מזרח ַאזיע �  יַאּפַאנעזער�  כַאמָארָאַאנער

אינדיַאנער
�  ַאנדערער 

ּפַאציֿפישער־
אינדזלַאנער — 

דרוקט ָאּפ, 
למשל, 

טָאנגַאנער, 
ֿפידזשיַאנער, 

מַארשַאל־
אינדזלַאנער, 

אַאז"װ.

�  ַאנדערער ַאזיער 
— דרוקט ָאּפ, 

למשל, 
ּפַאקיסטַאנער, 

קַאמבָאדיַאנער, 
המָאנגער, 

אַאז"װ.

ַאן ַאנדערע רַאסע — דרוקט ָאּפ רַאסע ָאדער ָאּפשטַאם.  �
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ֿפילט אױס די ֿפרַאגעס ֿפַאר יעדן װַײטערדיקן מענטש
יעדן װַײטערדיקן מענטש װעט מען ֿפרעגן די צװײ אונטערשטע ֿפרַאגעס

שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם װעגװַײזער

װאוינט ָאדער שטייט אַײן דער מענטש געװיינטלעך ערגעץ 
ַאנדערש? 

שטעלט ַא  אין יעדן קעסטל װּו עס איז שײך.

�  יָא, מיט ַא טַאטן ָאדער 
מַאמען, ָאדער מיט ַאן 

ַאנדערן קרוֿב
�  יָא, אין ַא סעזָאניק ָאדער 

צװײט װױנָארט
�  יָא, אין ַא טורמע

�  יָא, ֿפַאר ַאן ַאנדערער 
סיבה

נײן   �
יָא, ֿפַאר קַאלעדזש  �

�  יָא, ֿפַאר ַא 
מיליטערישער שליחות

�  יָא, ֿפַאר ַא שטעלע 
ָאדער מיסחר

�  יָא, אין ַא מושֿב־זקנים

װי איז דער ּפַארשוין ֿפַארבונדן מיט ּפַארשוין 1? 

שטעלט ַא  אין אײן קעסטל.

צװײטער־מין מַאן / װַײב / זיװג  �
צװײטער־מין נישט־חתונה־געהַאטער שוּתף  �

זעלבמיניקער מַאן / װַײב / זיװג  �
זעלבמיניקער נישט־חתונה־געהַאטער שוּתף  �

לַײבלעכער זון ָאדער לַײבלעכע טָאכטער  �
ַאדָאּפטירטער זון ָאדער ַאדָאּפטירטע טָאכטער  �

שטיֿפזון ָאדער שטיֿפטָאכטער  �
ברודער ָאדער שװעסטער  �

טַאטע ָאדער מַאמע  �
אײניקל  �

שװער ָאדער שװיגער  �
אײדעם ָאדער שנור  �

ַאנדערער קרוֿב  �
 �  מיטוואוינער ָאדער מיטקװַארטירַאנט 

)roommate or housemate(
)foster( אױֿפציקינד  �
ַאנדערער נישט־קרוֿב  �
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ֿפילט אױס זַײטל 8 אױב איר הָאט געצײלט מער װי זעקס 
מענטשן

שרַײבט נישט די ענטֿפערס אױף ָאט דעם װעגװַײזער

D-G )ydd( Yiddish

 דער 2020 צענזוס איז ַאֿפילו 
לַײכטער װי סַײ ווען.

 הָאט איר געװּוסט ַאז איר קענט 
ענטֿפערן ָאנלַײן?

אױב איר קענט דעם 2020 צענזוס אױסֿפילן 
 )URL( ָאנלַײן, ניצט דעם או־ער־על

ָאּפגעדרוקט אױֿפן ֿפרַאגעבויגן. 

מע קען געֿפינען װידעָא־װעגװַײזערס װָאס װַײזן װי 
ַאזוי מע ֿפילט אויס דעם 2020 צענזוס ָאנלַײן אויף

2020census.gov/languages

זַײט ַאזױ גוט און שיקט ָאּפ דעם אױסגעֿפילטן ענגלישן ֿפרַאגעבויגן אינעם ּפָאסט־בַאצָאלטן קָאנװערט װָאס איר 
הָאט בַאקומען.

קרוֿב מיט ּפַארשױן 1?
)Yes( יָא  � )No( נײן  �

עלטער, אין 
יָארן, דעם 1טן 
ַאּפריל, 2020

חודש מַאן טָאג
)Male(

ֿפרוי 
)Female(

 משּפחה־נָאמען
)last name[s](

 ערשטער נָאמען 
)first name(

 דער איניציַאל ֿפון צװײטן נָאמען
)middle initial(

יָאר ֿפונעם 
געבורט




