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General Terms
English

Malayalam

2020 Census

2020 സെൻെെ്

2020 Decennial Census Program

2020 പന്ത്രണ്ടു വര്ഷത്തില് ഒരിക്കലുള്ള സെൻെെ് പന്ത്പോന്ത്്ോാം

address

വിലോൊം

address canvassing

വിലോൊം ക്യോൻവോെിാം്്

address verification

വിലോെ പരിപ

administrative record

മ
അഡ്ിനിെ്
്പന്ത്േറ്റിവ് സെപക്കോര്ഡ്

adopted son or daughter

ദസത്തേുക്കസെട്ട മക്ൻ അസെങ്കില് മക്ള്

adult

മുതിര്ന്നവയക്തി

advertising

പരെയാംസെയ്യല്

age

വയസ്സ്

American Community Survey

അപമരിക്കൻ ക്മ്മ്യൂണിറ്റി െര്പവ (American Community Survey)

apartment

അെോര്ട്ട്സമന്റ ്

apartment building

അെോര്ട്ട്സമന്റ ്സക്ട്ടിോം

apportionment

പങ്കിേല്

April 1

ഏന്ത്പില് 1

Area Census Office

ഏരിയ സെൻെെ് ഓഫീെ് (Area Census Office)

armed forces personnel

െോയുധപെനോ ഉപദയോ്സ്ഥൻ

assisted living center

െഹോയപക്ന്ത്രാം

ോധന
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ി

ു

basement

പേെ്സമന്റ ്

billboard

േില്പേോര്ഡ്

biological son or daughter

െവരാം മക്ൻ അസെങ്കില് മക്ള്

boarder

നിര്വോഹക്ൻ

boat (housing unit)

പേോട്ട്

box (check box)

പേോക്് സ

brochure

ലഘുപലഖ

brother or sister

െപഹോദരൻ അസെങ്കില് െപഹോദരി

burden estimate

ക്ണക്കോക്കുന്ന േോധയത

cell phone

സെല് പഫോൺ

Census Day

സെൻെെ് ദിനാം

Census ID

സെൻെെ് ഐഡി (Census ID)

census questionnaire

സെൻെെ് പെോദയോവലി

Census Questionnaire Assistance

സെൻെെ് പെോദയോവലി െഹോയാം

child

ക്ുട്ടി

city

ന്രാം (city)

collection of information

വിവര പ

college

പക്ോപേജ്

ഖരാം
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college student

പക്ോപേജ് വിദയോര്ത്ഥി

communications

ആ

community

ക്മ്മ്യൂണിറ്റി

community development grant

ക്മയൂണിറ്റി സഡവലപ്സമൻെ് ന്ത്്ോന്െ്

community member

ക്മ്മ്യൂണിറ്റി അാം്ാം

community organizer

ക്മ്മ്യൂണിറ്റി ൊംഘോേക്ൻ

Community Partnership and Engagement Program

ക്മ്മ്യൂണിറ്റി പങ്കോേിത്ത ന്ത്പവര്ത്തന പരിപോേി

community-based organization

ക്മ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത ൊംഘേന

Complete Count Committee

ക്ാംപ്ലീറ്റ് ക്ൗണ്ട് ക്മ്മ്ിറ്റി (Complete Count Committee)

confidential

രഹെയോത്മക്ാം

confidentiality

രഹെയോത്മക്ത

Congress

പക്ോൺന്ത്്െ്

congressional seat

ന്ത്പതിനിധി െീറ്റ്

correctional facility

തിരുത്തല് ൊംവിധോനാം

cost savings

പണലോഭാം

count (noun)

എണ്ണാം

count (verb)

എണ്ണുക്

country

രോജയാം

county

മണ്ഡലാം

യവിനിമയാം
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cousin

ക്െിൻ

cybersecurity risk

സെേര് െുരക്ഷോ അപക്േെോദ്ധ്യത

data

വിവരാം

data collection

വിവര പ

data dissemination

വിവര വയോപനാം

data dissemination specialist

വിവര വയോപന െ്സ പഷയലിസ്റ്റ്

data product

വിവര ഉല്പന്നാം

Data Protection and Privacy Policy

വിവര ൊംരക്ഷണ െവക്ോരയതോനയാം്(Data Protection and Privacy

ഖരണാം

Policy)
data quality

വിവര ്ുണനിലവോരാം

data security

വിവര െുരക്ഷ

date of birth

ജനനത്തീയതി

day

ദിവൊം

decennial census

പന്ത്രണ്ടു വര്ഷത്തില് ഒരിക്കലുള്ള സെൻെെ്

Department of Commerce

വോണിജയവക്ുെ്

digital advertising

ഡിജിറ്റല് പരെയാം

Disaster Recovery Program

ഡിെോസ്റ്റര് െിക്കവെി പന്ത്പോന്ത്്ോാം്(Disaster Recovery Program)

disclose

സവേിസെേുത്തുക്

diverse

സവവിധയമുള്ള

diversity

നോനോതവാം
U.S. Census Bureau – Issued 10/01/19
4

2020 CENSUS GLOSSARY – ENGLISH TO MALAYALAM
English

Malayalam

drop-down menu

പന്ത്ഡോെ്ഡൗൺ സമനു

duplex

ഡയൂസപ്ലക്് സ

education

വിദയോഭയോൊം

emergency services

അതയോഹിത പെവനങ്ങള്

employment

സതോഴില്

encrypted

എൻന്ത്ക്ിപ്റ്റ്സെയ്തത്

enrolled member

എൻപെോള്ഡ് അാം്ാം

enumerate

ക്ണസക്കേുക്കുക്

enumerator

എനയൂമപെറ്റര്

estimate (noun)

നിര്ണ്ണയാം

estimate (verb)

നിര്ണ്ണയിക്കുക്

event hosting

ഇവന്െ് പഹോസ്റ്റിാം്്

extended family member

അക്ന്ന ക്ുേുാംേോാം്ാം

faith-based organization

വി

family

ക്ുേുാംോം

father

പിതോവ്

federal

സഫഡെല്

federal agency

സഫഡെല് ഏജൻെി

Federal Cybersecurity Enhancement Act of 2015

സഫഡെല് സെേര് സെക്കയൂരിറ്റി എൻഹോൻെ്സമന്െ് ആക്്റ്റ്
ഓഫ് 2015 (Federal Cybersecurity Enhancement Act of 2015)

വോൊം അേിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ൊംഘേന
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federal funding

സഫഡെല് ഫണ്ടിാം്്

federal government

സഫഡെല് െര്ക്കോര്

federal law

സഫഡെല് നിയമാം

federal program

സഫഡെല് പന്ത്പോന്ത്്ോാം

female (adjective)

െ്ന്ത്തീ

field materials

ഫീല്ഡ് െോമന്ത്്ിക്ള്

field staff

ഫീല്ഡ് സ്റ്റോഫ്

field work

ഫീല്ഡ് പജോലി

field worker

ഫീല്ഡ് പജോലി ക്കോര്

first name

പപരിന്റ ആദയഭോ്ാം (first name)

for rent

വോേക്യ്ക്ക്

for sale only

പ യ്ക്ക്മോന്ത്താം
വില്ന

foster child

ദസത്തേുത്ത ക്ുട്ടി (foster)

friend

െുഹൃത്ത്

fund (verb)

പണാം നല്ക്ുക്

funding

ഫണ്ടിാം്്

government

െര്ക്കോര്

government office

െര്ക്കോര്ഓഫീെ്

government worker

െര്ക്കോര്ജീവനക്കോരൻ(രി)
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governor

്വര്ണ്ണര്

grandchild

പപരക്കുട്ടി

grandparent

മുത്തച്ഛൻ/ മുത്തശ്ശി

group quarters

ന്ത്്ൂെ്ക്വോര്പട്ടഴ്് സ

guide

സ്ഡ്

hard-to-count population

എണ്ണിത്തിട്ടസെേുത്തോൻ ക്ഴിയോത്തആേുക്ള്

home

വീേ്

home equity loan

പഹോാംഇക്വിറ്റിവോയ്പ

homeownership data

വീേ് ഉേമസ്ഥോവക്ോ

hotel

പഹോട്ടല്

house

വീേ്

household

വീേിസന ൊംേന്ധിച്ച

household question

വീേിസന ൊംേന്ധിച്ച പെോദയാം

householder

വീട്ടുക്ോരൻ

housing assistance

തോമെ െഹോയാം െഹോയാം

housing data

ഭവനവിവരങ്ങള്

housing unit

സഹൗെിാം്യൂണിറ്റ് (housing unit)

identification

ഐഡന്റിഫിപക്കഷൻ

infant

ി

വിവരാം

ു
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infographic

ഇൻപഫോന്ത്്ോഫിക്്

in-law

വിവോഹത്തിലൂസേ േന്ധുക്കള്

in-person interview

വയക്തിപരമോയ അഭിമുഖാം

Integrated Communications Campaign

ഇന്െപന്ത്്യ്റ്റഡ് ക്മയൂണിപക്കഷൻ ക്യോമ്പയിൻ

Integrated Partnership and Communications

ൊംപയോജിതപങ്കോേിത്തവുാംആ

Internet

ഇന്റര്സനറ്റ്

interview

അഭിമുഖാം

interviewer

അഭിമുഖക്ര്ത്തോവ്

invitation

ക്ഷണാം

jail

ജയില്

language

ഭോഷ

language guide (guide to complete the 2020 Census)

ഭോഷോ സ്ഡ് (2020 സല സെൻെെ് പൂര്ത്തിയോക്കുന്നതിനുള്ള
സ്ഡ്)

last name

പപരിസന്റഅവെോനഭോ്ാം (last name)

law

നിയമാം

lease

പോട്ടാം

library

സലന്ത്േെി

lien

ക്രോര്

limited-English-speaking household

പരിമിതമോയി-ഇാംഗ്ലീഷ്-ൊംെോരിക്കുന്നക്ുേുാംോം

live-in employee

ജീവനക്കോരൻ

യവിനിമയവുാം
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living quarters

ലിവിാം്്ക്വോര്പട്ടഴ്് സ

loan

വോയ്പ

loan secured by real estate

െിയല്എപസ്റ്ററ്റ്മുപഖന െുരക്ഷിതമോക്കിയ വോയ്പ

local housing market

ന്ത്പോപദ

male (adjective)

പുരുഷൻ

mandated

നിര്േന്ധിതമോക്കിയിരിക്കുന്നു

mandated by law

നിയമന്ത്പക്ോരാംനിര്േന്ധാം

mandated by the Constitution

ഭരണഘേനഅനു

mandatory

നിര്േന്ധിതാം

mayor

പമയര്

media

മോധയമാം

member of Congress

പക്ോൺന്ത്്െില് അാം്ാം

methodology

രീതി

migrant worker

ക്ുേിപയറ്റസതോഴിലോേി

military assignment

സെനിക് നിയമനാം

mobile home

സമോസേല് പഹോാം

month

മോൊം

mortgage

പണയാം പമോര്ട്ട്പ്ജ്

motel

പമോട്ടല്

ിക് ഭവന മോര്ക്കറ്റ്

ോെിക്കുന്നത്

ോെ്ന്ത്താം
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mother

അമ്മ്

National Partnership Program

നോഷണല് പര്ത്സനര്ഷിപ് പന്ത്പോന്ത്്ോാം

neighborhood

പ
അയല്ക്ക
ാം

newborn

നവജോത

newspaper

പന്ത്താം

non-profit organization

ലോപഭച്ഛയിെോത്ത ൊംഘേന

Nonresponse Followup

ന്ത്പതിക്രണമിെോത്ത പഫോപേോഅെ്

Notice of Visit

െരര്

nursing home

പനഴ്സിാം്്പഹോാം

occupancy

തോമൊം

occupied without payment of rent

വോേക് നല്ക്ോസതയുള്ള തോമൊം

Office of Management and Budget (OMB)

ജ (OMB)
ഓഫീെ് ഓഫ് മോപനജ്്സമന്െ് ആൻഡ് േഡ്റ്റ്

OMB approval number

OMB അാം്ീക്ോര നമ്പര്

online

ഓൺസലൻ

opposite-sex husband/wife/spouse

എതിര്-ലിാം്ാം ഭര്ത്തോവ്/ഭോരയ/ജീവിത പങ്കോേി

opposite-sex unmarried partner

എതിര്-ലിാം്ാം അവിവോഹിത പങ്കോേി

other nonrelative

മറ്റ്്േന്ധുവെോത്ത്വയക്തി

other relative

മറ്റ് േന്ധുക്കേ്

owned free and clear

ൌജനയവുാം വയക്തവുമോണ് ഉേമസ്ഥതയിലുള്ളത്

ി

ു

ന അെിയിെ്
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owned with a mortgage or loan

പണയാം അസെങ്കില് വോയ്പെഹിതമുള്ള ഉേമസ്ഥത

paper questionnaire

പപെര് പെോദയോവലി

Paperwork Reduction Act

പപെര് വര്ക്ക് െിഡക്ഷൻ ആക്് ട (Paperwork Reduction Act)

parent

മോതോപിതോക്കള്

parent-in-law

അമ്മ്ോയിയമ്മ്/അമ്മ്ോയിയച്ഛൻ

partner (Census Community Partnership and Engagement Program or National
Partnership Program)

പങ്കോേി

partnership

പങ്കോേിത്താം

partnership specialist

പങ്കോേിത്ത വിദ്്ദ്ധ്ൻ

partnership toolkit

പങ്കോേിത്ത േൂള്ക്ിറ്റ്

permanent place to live

സ്ഥിര തോമെ ജീവിക്കോൻ

person experiencing homelessness

വീേ് ഇെോത്ത വയക്തി

person without a permanent place to live

ജീവിക്കോൻ ഒരു സ്ഥിരാം സ്ഥലമിെോത്ത വയക്തി

personal information

െവക്ോരയ വിവരാം

personally identifiable information

വയക്തിപരമോയി തിരിച്ചെിയോൻ ക്ഴിയുന്ന വിവരങ്ങള്

physical location

സഭൗതിക് സ്ഥോനാം

population

ജനൊംഖയ

population density

ജനെോന്ത്രത

Post Office Box Address

പപോസ്റ്റ് ഓഫീെ് പേോക്് സ അസന്ത്ഡസ്സ്

postage-paid envelope

പപോപസ്റ്റജ് സപയിഡ് എൻവലെ്

ോ

വതമോയ സ്ഥലാം
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postcard

പപോസ്റ്റ്ക്ോര്ഡ്

prison

ജയില്

privacy

െവക്ോരയത

Privacy Act System of Records Notice

െവക്ോരയത നിയമ വയവസ്ഥ സെപക്കോര്ഡ്് സ അെിയിെ് (Privacy Act

System of Records Notice)
private sector

െവക്ോരയ പമഖല

protected by law

നിയമത്തോല് പരിരക്ഷിക്കസെട്ടത്

public relations

പബ്ലിക്്െിപലഷൻെ്

published estimate

ന്ത്പെിദ്ധ്ീക്രിച്ചവിലയിരുത്തല്

Puerto Rico

പയൂര്പട്ടോ െിപക്കോ

questionnaire

പെോദയോവലി

race

വര്ഗ്ഗാം

race or origin

വര്ഗ്ഗാം അസെങ്കില് ഉത്ഭവാം

radio

പെഡിപയോ

recruit

നിയമനാംനേത്തുക്

redistricting

െീഡിെ്ന്ത്േിക്്റ്റിാം്്

Regional Census Center

െീജണല് സെൻെ സസ്സന്റര്

Regional Director

ട
െീജിയണല് ഡയെക്ര്

Regional Office

െീജിയണല് ഓഫീെ്

regional partnership

െീജിയണല് പങ്കോേിത്താം

U.S. Census Bureau – Issued 10/01/19
12

2020 CENSUS GLOSSARY – ENGLISH TO MALAYALAM
English

Malayalam

relationship

േന്ധാം

relative

േന്ധു

rented

വോേക്യ്ക്ക്

rented, not occupied

വോേക്, തോമെമിെ

representative

ന്ത്പതിനിധി

required by law

നിയമന്ത്പക്ോരാം ആവ

residence

തോമെസ്ഥലാം

resident (someone who lives or stays at the address)

െെിഡന്റ ്

respondent

സെെ്പപോഡന്റ ്എതിര് ക്ക്ഷി

response

ന്ത്പതിക്രണാം

response options

ന്ത്പതിക്രണ ഓപ്ഷനുക്ള്

roommate or housemate

െഹമുെിയൻ അസെങ്കില് െഹവോെി (roommate or housemate)

rural

ന്ത്്ോമീണാം

rural route

ന്ത്്ോമീണ പോത (rural route)

same-sex husband/wife/spouse

െമോന ലിാം്ത്തില്സെട്ട ഭര്ത്തോവ്/ഭോരയ/ജീവിതപങ്കോേി

same-sex unmarried partner

െമോന ലിാം്ത്തില്സെട്ട അവിവോഹിത പങ്കോേി

seasonal, recreational, or occasional use

െീെണല്, വിപനോദപരമോയ അസെങ്കില് വെപെോഴുമുള്ള
ഉപപയോ്ാം

separate structure

ന്ത്പപതയക്ഘേന

shelter

അഭയാം

യമോണ്

U.S. Census Bureau – Issued 10/01/19
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small/local business

സെെിയ/ന്ത്പോപദ

social media

പെോഷയല് മീഡിയ

sold, not occupied

വിറ്റു, തോമൊം ഇെ

son-in-law or daughter-in-law

മരുമക്ൻ അസെങ്കില് മരുമക്ള്

sponsorship

െ്പപോൺെര്ഷിെ്

stakeholder

ഓഹരിയുേമ

state

ൊംസ്ഥോനാം (state)

State Data Center

പസ്റ്ററ്റ് ഡോറ്റോ സെന്െര്്(State Data Center)

statistics

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുക്ള്

Statistics in Schools

െ്്ക്ൂേുക്േിസല സ്ഥിതി വിവര ക്ണക്കുക്ള് (Statistics in Schools)

stepson or stepdaughter

മുൻേന്ധത്തിസല മക്ൻ അസെങ്കില് മുൻേന്ധത്തിസല മക്ള്

street address

െ്ന്ത്േീറ്റ് വിലോൊം

street intersection

െ്ന്ത്േീറ്റ്ക്വല

street name

െ്ന്ത്േീറ്റ്നോമാം

submitting your questionnaire

നിങ്ങേുസേ പെോദയോവലി െമര്െിക്കുന്നു

teacher

അധയോപക്ൻ

television

സേലിവിഷൻ

third-party data

മൂന്നോാം-ക്ക്ഷി വിവരാം

Title 13

ിക് േിെിനസ്സ്

ീര്ഷക്ാം 13
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Title 13, U.S. Code, Sections 141, 193, and 221

ീര്ഷക്ാം 13, യു.എെ്. പക്ോഡ്, സെക്ഷനുക്ള് 141, 193, ഒൊം 221

Title 26

ീര്ഷക്ാം 26

trailer

സന്ത്േയിലര്

transitory location

ന്ത്േോൻെിറ്റെി സലോപക്കഷൻ തോത്ക്ോലിക് സ്ഥോനാം

U.S. Census Bureau

യു.എെ്. സെന്െെ് േയൂപെോ

U.S. Congress

യു.എെ്. പക്ോൺന്ത്്െ്

U.S. Constitution

യു.എെ്. ഭരണഘേന

U.S. House of Representatives

യു.എെ്. ന്ത്പതിനിധിക്േുസേ ഭവനാം

U.S. Senate

യു.എെ്. സെനറ്റ്

United States

ഐക്യരോഷ്ന്ത്േങ്ങള്

Update Enumerate

അപ്പഡറ്റ് / എനയൂമപെറ്റ്

Update Leave

അപ്പഡറ്റ് / വിേുക്

urban

നോ്രിക്ാം

vacant and abandoned properties

ഒഴിഞ്ഞതുാം ഉപപക്ഷിക്കസെട്ടതുമോയ വസ്ുത വക്ക്ള്

voting

പവോട്ടുസെയ്യല്

voting rights

പവോട്ടിാം്് അവക്ോ

Web site

സവേ് സെറ്റ്

year

വര്ഷാം

year of birth

ജനിച്ച വര്ഷാം

ങ്ങള്
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African American

ആന്ത്ഫിക്കൻ അപമരിക്കൻ

American Indian or Alaska Native

അപമരിക്കൻ ഇരയൻ അസെങ്കില് അലോസ് ക െവപദ

Asian Indian

ഏഷയൻ ഇരയൻ

Aztec

ആെ്സേക്്

Black or African American

ബ്ലോക്ക് അസെങ്കില് ആന്ത്ഫിക്കൻ അപമരിക്കൻ

Blackfeet Tribe*

Blackfeet Tribe

Cambodian

ക്പമ്പോഡിയൻ

Chamorro

െപമോപെോ

Chinese

സെനീെ്

Colombian

സക്ോോംേിയൻ

Cuban

ക്യൂേൻ

Dominican

സഡോമിനിക്കൻ

Ecuadorian

ഇക്വപഡോെിയൻ

Egyptian

ഈജിപ്ഷയൻ

English

ഇാംഗ്ലീഷ്

enrolled or principal tribe

എൻപെോള് സെയ്ത അസെങ്കില് ന്ത്പധോന പ്ോന്ത്താം

ി

*Some terms intentionally appear in English.
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Ethiopian

എപതയോപയൻ

Fijian

ഫിജിൻ

Filipino

ഫിലിെിപനോ

German

ജര്മ്മ്ൻ

Guatemalan

്വോട്ടിമോലൻ

Haitian

സഹയ്തിയൻ

Hispanic, Latino, or Spanish origin

പ നിക്്, ലോറ്റിപനോ്അസെങ്കില്്സ്ോ
പ നിഷ്്ഉത്ഭവാം
ഹിസ്ോ

Hispanic origin

പ നിക്് ഉത്ഭവാം
ഹിസ്ോ

Hmong

ഹപമോാം്്

Irish

ഐെിഷ്

Italian

ഇറ്റോലിയൻ

Jamaican

ജസമക്കൻ

Japanese

ജോെനീെ്

Korean

സക്ോെിയൻ

Lebanese

സലേനീെ്

Marshallese

മോര്ഷലീെ്

Mayan

മോയൻ

Mexican, Mexican American, Chicano

സമക്ിസ ക്കൻ, സമക്ിസ ക്കൻ അപമരിക്കൻ, െിക്കോപനോ

Native Hawaiian

പനറ്റീവ് ഹവോയിയൻ
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Native Village of Barrow Inupiat Traditional Government*

Native Village of Barrow Inupiat Traditional Government

Navajo Nation*

Navajo Nation

Nigerian

സനജീരിയൻ

Nome Eskimo Community*

Nome Eskimo Community

Other Asian

മറ്റ് ഏഷയൻ

Other Pacific Islander

മറ്റ് പെിഫിക്് സഹലോൻഡര്

Pakistani

ത നി
പോക്ിസ്ോ

Puerto Rican

പപോര്പട്ടോ െിക്കൻ

Salvadoran

െോല്വപഡോെോൻ

Samoan

െപമോൻ

Somali

സെോമോലി

Some other race

മറ്റ് െില വര്ഗ്ഗാം

Spaniard

പ നിയോര്ഡ്്
സ്ോ

Tongan

പേോാം്ൻ

Vietnamese

വിയറ്റ്നോമീെ്

White

സവറ്റ്

*Some terms intentionally appear in English.
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