
د آسټین (AUSTIN) د ښوونځي خپلواکې تعلیمي حوزې درنې کورنی ،  

د کووید ١٩ (COVID-19) د خپریدو کمولو لپاره او د دې د ډاډ ترلھ تاسھ کولو لپاره چې د آسټین د ښوونځي تعلیمی 
حوزه او زموږ لویھ ټولنھ روغھ او سالمھ پاتې شي ، موږ ستاسو د غښتلي ھڅو څخھ مننھ کوو.  

پداسې حال کې چې ښکاري موږ ډیر وخت پھ کورونو کې تیر کړو، داسې یو کار شتھ چې سمدستي یې کولی شو او پھ 
راتلونکو لسو کلونو کې زموږ د زده کونکو او کورنیو پھ ښوونھ او روزنھ مثبت اغیزه وکړي او ھغھ د ٢٠٢٠ ام کال 
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 (ID) آدرس کې بھ د سرشمیرنې خط راغلۍ وي او پھ ھغھ کې ستاسو د سرشمیرنې شناخت نمبر (mail) ستاسو پھ میل

او د آنالین فورمې ډکولو لپاره الرښوونې شاملې دي .  

اوس موږ د ژوند نوې طریقو پھ پلي کولو بوخت یو او زه پوھیږم چې زموږ ډیرې کورنی ، کارمندان او ګاونډیان د ژوند 
نوې طریقو سره سمون لپاره مبارزه کوي. زه خبر یم او پھ ضمن کې مننھ کوم چې تاسې د ټولنیزو فاصلې تمرین کولو 

محدودیتونو سره سره د یو بل سره د مرستې لپاره یو څھ کولو غوښتونکي یۍ.  

د ٢٠٢٠ ام سرشمیرنې پھ ډکولو سره، تاسو پوھیږۍ چې تاسو خپلھ برخھ ترسره کوۍ تر څو دا ډاډ تر السھ کړۍ چې 
ملیاردونھ فدرالي ډالري سرچینې اړین او اړتیا وړ ځایونھ تھ ورسیږي. دا ھم تضمین کیږي چې زموږ د ټولنو څخھ پھ 

کافي اندازه استازیتوب ووشي. ھمداراز د سرشمیرنې ډکول زموږ زده کونکو تھ د مدنې مسؤلیتونو ارزښتناکھ درس 
ورکوي او دوی پھ راتلونکې کې برخھ اخیستلو تھ چمتو کوي.  

سرشمیرنھ موږ تھ دا یادونھ کوي چې موږ ټول یې سره تړلي یو. زه ستاسو څخھ مخکې لھ مخکې مننھ کوم چې تاسو د 
خپل سرشمیرنې ډکولو لپاره ژمن یاست پداسي حال کې چې تاسو د دې کار لپاره نور ھم ھڅوۍ. زه پھ بشپړ ډول خبر یم 

چې موږ یو بې ساري او ځانګړۍ وضعیت سره اوسمھال مخ یو او کلھ ھم مخکې داسې ندي شوي او ھمدې لپاره موږ 
ټول پھ بیالبیلو الرو ورسره مبارزه کوو.  

مھرباني وکړۍ پوه شۍ چې موږ ستاسو او ستاسو د کورنیو لپاره ستاسو سره یو.  

درنښت ،  

 PhD ، لوی رئیس ډاکټر پآول کروز

سرشمیرنھ څھ شی دی او ولې مھم ده چې باید وشمیرل شو؟  

پھ ھرو لسو کلونو یو ځل ، ھر څوک چې پھ متحده ایاالتو کې ژوند کوي – د اصل یا حیثیت پھ پام کې نیولو پرتھ – باید 
سرشمیرنې فورم ډک کړي. دا پھ متحده ایاالتو کې د ټولو خلکو کره شمیره ټاکلو لپاره د اساسي قانون غوښتنھ ده. زموږ 
ځواب ورکول دا مرستھ کوي چې سرچینې او پیسې زموږ ښوونځیو، روغتیایي پاملرنې، کتابتونونھ، سړکونھ  او داسې 

ډیر نورو ځایونو تھ ورسیږي. موږ د خپلو ټولنو لپاره د سیاسي نمایندګیو پھ راوستو کې ھم مرستھ کوو ځکھ ھغھ سیاسي 
کرښې چې د کانګرس، ایالتي پارلمان څوکیو او حتی د ښوونځي بورډ غړو لپاره چمتو شوي دي، د سرشمیرنې ډاټا 

(معلوماتو) پر اساس دي.  

آیا د سرشمیرنې ډکول خوندي دي ؟  
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دا مھمھ ده چې تاسو پوه شۍ، ستاسو د سرشمیرنې ِځوابونھ خصوصي، محفوظ او محرم دی. ستاسو معلومات یوازې د 
نامعلومو احصایو تولید لپاره کارول کیدای شي او ځمکو مالکین، د کډوالۍ چارواکو یا کومې بلې ادارې سره نشي شریک 

کیدای.  
د ټولو پھ سرشمیرنې کې ګډون یقیني کولو پھ برخھ کې دی د آسټین (AUSTIN) د ښوونڅي خپلواکې تعلیمي حوزې 

نقش څھ دې ؟  

د آسټین د ښوونځي خپلواکھ تعلیمي حوزه پھ مرکزي ټیکساس کې د ښار، کاونټي او غیر انتفاعي شریکانو سره ھمکاري 
کوي تر څو ډاډ ترالسھ کړي چې ھر څوک وشمیرل شي . اوس، د ھر کلھ څخھ ډیر، زموږ کار باید پھ مساواتو، متقابل 

مالتړ او ډلھ ایز مسؤلیت والړ وي. پدې شرایطو کې، موږ پھ ځانګړي توګھ زموږ د ښوونځي او کورنی ملګرتیا پیاوړتیا 
اھمیت او ارزښت تھ پھ درنښت ګورو چې کولی شي د دې لھ الرې موږ ډیرو کورنیو تھ السرسی پیدا کړو او دوی تھ بیا 

ځلي ډاډ ورکوو چې سرشمیرنې معلومات نھ تنھا خوندي ساتل کیږي بلکھ ھر چاتھ ګټھ ھم رسوي .  


