
Burmese / English– 2020 Census and COVID-19 

The U.S. Census Bureau is carefully monitoring the coronavirus (COVID-19) situation and will 

follow the guidance of federal, state and local health authorities. 

  
We are encouraging everyone to respond online as soon as each family receives their invitation 

with the provided instructions on how to complete the form. 
  

The invitation will also include phone numbers for English and the 12 additional languages – 

ensuring over 99% of U.S. households can respond over the phone in their preferred language. 

Telephone assistance is available seven days a week from 7 a.m. to 2 a.m. EDT for those who 

prefer to respond by phone. 

  
Some households—in areas less likely to respond online—will receive a paper questionnaire in 

the first mailing; all households that have not responded online or by phone will receive a 

paper questionnaire between April 8 and April 16. The paper questionnaire includes a prepaid 

postage envelope to return it by mail. 
  

As a reminder, responses to the 2020 Census will drive decisions on the allocation of more than 

$675 billion in federal funds to states and communities each year for the next 10 years. 

That includes money for school programs and services such as special education, free and 

reduced-price lunches, class size reduction, technology purchases, teacher training, and 

afterschool activities. 
The $675 billion also includes funds for services that influence student readiness for learning, 

such as child health programs and assistance with housing, heating, and food costs. 
Encouraged your families to complete the US Census either by phone, online or by mail. 
 

ယူအက်စ်သန််းခ ေါငစ်ာရင််းဗ ျူရ ိုသည်   ိုရ ို်းနာ်းဗ ိုင််းရပ်စ် coronavirus (COVID-19) ၏ အခ  အခနက ို ဂရိုတစ ိုက် ခစာင  ်

ကကည ်ခလ လာပပ ်း ဖက်ဒရယ၊်  ပည်နယ်နငှ  ်ခဒသက န််းမာခရ်းအာဏာပ ိုငမ် ာ်း၏ လမ််းညွှနမ်ှုက ို လ ိုကန်ာလ မ ်မည်။  

  

ခဖာငပံ်ိုစံက ို မည်သ ို   ဖည ရ်မည လ်မ််းညွှနမ်ှုပေါရှ ထာ်း ခသာ မ သာ်းစိုဝငမ် ာ်း ဖ တ်ကကာ်း  ကက် ို လက် ံရရှ   င််း အနွလ် ိုင််း ဖင  ်

  က်  င််းတံို   ပနရ်န ်တစ်ဥ ်း  င််းစ က ို ကျွန်ိုပ်တ ို  တ ိုက်တွန််းပေါသည။်   

 

အခမရ ကနအ် မ်ခထာငစ်ိုမ ာ်း၏ ၉၉ ရာ  ိုငန်ှုန််းခက ာ်သည ်သူတ ို  နစ်ှသက်ခသာ ဘာသာစကာ်းန   ဖိုန််း ဖင  ်တိုန   ်ပနန် ိုင ် င််းက ို 

ခသ  ာခစရန ်- ဖ တ်ကကာ်း  က်တငွ ်အင်္ဂလိပ်စက ားနငှ  ်န  က်ထပ်ဘ သ စက ား ၁၂ ခုအတက်ွ ဖိုန််းနပံေါတ်မ ာ်း ပေါ၀ငသ်ည်။ 

ဖိုန််း ဖင တ်ိုန   ်ပနလ် ိုသူမ ာ်းအတကွ် တယလ် ဖိုန််းအကူအည က ို နနံက် ၇ နာရ မှ နနံက ်၂ နာရ  အခရှှေ့ ပ ိုင််းစံခတာ်   နအ်ထ  တစ် 

ပတ်လျှင ်၇ ရက ်ရရှ န ိုငသ်ည်။  

  
အ ွ်လုိငာ်းမှ တ ု  ်ပပ ်မှု ညာ်းပ ားနသ  နေသမ  ားရှိ အ    ှေ့ခသာအ မ်ခထာငစ်ိုမ ာ်းသည် ပထမစ ပုိ  ခ ိ ်တငွ ် စ ရွက်ပြင န်မားခွ ်ား 

မ  ားပ  နသ  စ ကုိ ရရှိလိမ ်မည်။ အ ွ်လုိငာ်း (သို  ) ြု ်ားပြင မ်တ ု  ်ပပ ်နသ  အမ်ိနထ ငစ်အု ားလ ုားသည် ဧပပြီလ ၈ ရက်မှ 

ဧပပြီလ ၁၆ ရက်အကက ားတငွ ်စ ရွက်ပြင န်မားခွ ်ားမ  ားပ နသ  စ ကုိ ရရှိလိမ ်မည်။ ၎င််းစာရွက် ဖင ခ်မ်း ွန််းမ ာ်းပေါ ခသာ 

စာတွင ်စာတ ိုက် ဖင  ် ပနပ် ို  န ိုငရ်န ်ကက  တငခ်ပ်းထာ်း (အသင် ရှ )ခသာ စာပ ို  စာအ တ်ပေါရှ သည်။  

  



Burmese / English– 2020 Census and COVID-19 

သတ ခပ်း  က်အခန ဖင  ်၂၀၂၀  ပည ်နစ်ှ သန််းခ ေါငစ်ာရင််းခကာက်ယူမှုက ို တိုန   ်ပနမ်ှုမ ာ်းသည ်လာမည  ်၁၀ နစ်ှအတကွ်  ပည် 

နယ်နငှ  ်လူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ ာ်းသ ို   နစ်ှစဉ်နစ်ှတ ိုင််း အခမရ ကနခ်ဒေါ်လာ ၆၇၅ ဘ လ ယကံ ို ဖကဒ်ရယ်ရနပံ်ိုခင ွွ ခဝ  ထာ်းမှုနငှ  ် 

ပတ်သက်၍ ဆံို်း ဖတ်  က်မ ာ်း  ရန ်အသံို်း ပ လ မ ်မည်။ ၎င််းတွင ်အထူ်း ပညာခရ်း၊ အ မ  နငှ ခ်စ ်းနှုန််း ခလျှာ   ခသာ ခန  လည ်

စာ၊ အတန််းလူဥ ်းရ  ခလျှာ     င််း၊ နည််းပညာ ဝယ်ယူ  င််း၊ ဆရာ/မ သငတ်န််းနငှ  ်ခက ာင််းဆင််း ခနာက်ပ ိုင််း လှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်းစ 

သည ် ခက ာင််းအစ အစဥ်မ ာ်းနငှ  ်ဝနခ်ဆာငမ်ှုတ ို  အတွက ်ပ ိုက်ဆံပေါဝငသ်ည်။  

ခဒေါ်လာ ၆၇၅ ဘ လ ယတံွင ်ကခလ်းက န််းမာခရ်းအစ အစဉ်မ ာ်း၊ ခနအ မ်ဆ ိုငရ်ာ အခထာက်အပံ ၊ အပူခပ်း  င််းနငှ  ်အစာ်းအ 

စာစသည ်  သငယ်ူ  င််းအတကွ် ခက ာင််းသာ်းမ ာ်း အဆငသ်င  ်ဖစ်ခစ  င််းတွင ်လွှမ််းမ ို်းသည  ်ဝနခ်ဆာငမ်ှုမ ာ်းအတွက ်ရနပံ်ို 

ခငမွ ာ်းလည််း ပေါ၀ငသ်ည်။ 

ယူအက်စ် သန််းခ ေါငစ်ာရင််းအာ်း ဖိုန််း ဖင  ်ဖစ်ခစ၊ အနွလ် ိုင််း ဖင  ်ဖစ်ခစ၊ စာတ ိုက် ဖင  ်ဖစ်ခစ  ဖည ်စွက်ရန ်သင၏်မ သာ်းစို 

မ ာ်းက ို အာ်းခပ်းပေါ။.  

 


