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2020 Census

2020 மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப் பு

2020 Decennial Census Program

2020 ப ் ொண்டுகளுக் கு ஒருமுகை நட ் ப் படும் மக்கள்
த ொககக் கணக்தகடுப்பு ் திட்டம்

address

முகவரி

address canvassing

முகவரி ஆய் வு தெய் ல்

address verification

முகவரி ெரிபொர்ப்பு

administrative record

நிர்வொகப் பதிவு

adopted son or daughter

த
்
டுக்கப் பட்ட மகன் அல் லது மகள்

adult

வயது வந் வர்

advertising

விளம் பரம் /விளம் பரப் படு ்து ல்

age

வயது

American Community Survey

அதமரிக்கெ் ெமூகக் கரு ் ொய் வு (American Community Survey)

apartment

அடுக் குமொடியில்

apartment building

அடுக் குமொடிக் கட்டடம்

apportionment

பங் கீடு

April 1

ஏப் ரல் 1

னிக் குடியிருப் பு
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Area Census Office

பகுதி மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப் பு அலுவலகம் (Area
Census Office)

armed forces personnel

ஆயு ப் பகட வீரர்கள்

assisted living center

கவனிப் பு அளிக்கப் படும் வொழும் கமயம்

baby

ககக் குழந்க

basement

கீழ் ் ளம்

billboard

விளம் பரப் பலகக

biological son or daughter

தெொந்

boarder

மகன் அல் லது மகள்

ங் கியிருப் பவர்

boat (housing unit)

படகுவீடு

box (check box)

தபட்டி

brochure

சிை் றைடு

brother or sister

ெறகொ ரன் அல் லது ெறகொ ரி

burden estimate

சுகம மதிப் பீடு

cell phone

ககப் றபசி

Census Day

மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப்பு நொள்

Census ID

மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப்பு அகடயொள எண்
(Census ID)

census questionnaire

மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப் புக் றகள் வி ் ொள்
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Census Questionnaire Assistance

மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப் புக் றகள் வி ் ொள் உ வி

child

குழந்க

city

நகரம் (city)

collection of information

கவல் றெகரிப் பு

college

கல் லூரி

college student

கல் லூரி மொணவர்

communications

கவல் த ொடர்புகள்

community

ெமு ொயம்

community development grant

ெமு ொய றமம் பொட்டு மொனியம்

community member

ெமு ொய உறுப்பினர்

community organizer

ெமு ொய அகமப் பொளர்

Community Partnership and Engagement Program

ெமு ொய கூட்டொண்கம மை் றும் ஈடுபொடு ் திட்டம்

community-based organization

ெமு ொயம் ெொர்ந்

Complete Count Committee

முழுகமயொன எண்ணிக் ககக் குழு (Complete Count Committee)

confidential

இரகசிய

confidentiality

இரகசிய ் ன்கம

Congress

கொங் கிரஸ்

congressional seat

கொங் கிரஸ் இருக் கக

நிறுவனம்
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correctional facility

திரு து
் ம் வெதி

cost savings

தெலவு றெமிப் பு

count (noun)

எண்ணிக் கக

count (verb)

கணக்கிடு

country

நொடு

county

மொகொணம்

cousin

உைவினரின் குழந்க

cybersecurity risk

இகணயதவளி ெொர் பொதுகொப் பு ஆப ்து

data

ரவுகள்

data collection

ரவுகள் றெகரிப் பு

data dissemination

ரவுககளப் பரப் பு ல்

data dissemination specialist

ரவுககளப் பரப்பும் நிபுணர்

data product

ரவுகள்

Data Protection and Privacy Policy

யொரிப் பு

ரவுகளின் பொதுகொப் பு மை் றும்
(Data Protecion and Privacy Policy)

data quality

ரவுகளின்

data security

ரவுகளின் பொதுகொப் பு

date of birth

பிைந்

னியுரிகமக் தகொள் கக

ரம்

ற தி
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day

நொள்

decennial census

ப ் ொண்டுகளுக் கு ஒருமுகை நட ் ப் படும் மக்கள்
த ொககக் கணக்தகடுப்பு ் திட்டம்

Department of Commerce

வர் ் க ் துகை

digital advertising

டிஜிட்டல் விளம் பரம்

Disaster Recovery Program

றபரழிவு மீட்பு ் திட்டம் (Disaster Recovery Program)

disclose

தவளிப் படு ்து

diverse

பல் றவறு

diversity

பன்முக ் ன்கம

drop-down menu

கீழ் ் ற ொன்றும் பட்டியல்

duplex

இரட்கட அடுக் கு

education

கல் வி

emergency services

அவெரநிகலெ் றெகவகள்

employment

பணி

encrypted

குறியொக்கப் பட்ட

enrolled member

பதிவு தெய்

enumerate

கணக்கிடு

enumerator

கணக்கிடுபவர்

உறுப் பினர்
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estimate (noun)

மதிப் பீடு

estimate (verb)

மதிப் பிடு

event hosting

நிகழ் கவ நட து
்
ல்

extended family member

கூட்டுக் குடும் ப உறுப்பினர்

faith-based organization

நம் பிக் கக ெொர்ந்

family

குடும் பம்

நிறுவனம்

father

ந்க

federal

கூட்டு

federal agency

கூட்டு நிறுவனம்

Federal Cybersecurity Enhancement Act of 2015

2015-ஆம் ஆண்டின் கூட்டு இகணயதவளி பொதுகொப் பு

விரிவொக் கெ் ெட்டம் (Federal Cybersecurity Enhancement Act of 2015)
federal funding

கூட்டு நிதி

federal government

கூட்டு அரெொங் கம்

federal law

கூட்டரசுெ் ெட்டம்

federal program

கூட்டு ் திட்டம்

female (adjective)

தபண்

field materials

களப் தபொருட்கள்

field staff

களப் பணியொளர்
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field work

களப் பணி

field worker

கள ஊழியர்

first name

மு ல் தபயர் (first name)

for rent

வொடககக் கு

for sale only

விை் பகனக் கு மட்டும்

foster child

வளர்ப்புக் குழந்க

friend

நண்பர்

fund (verb)

நிதியளி

funding

நிதியளிப்பு

government

அரெொங் கம்

government office

அரெொங் க அலுவலகம்

government worker

அரெொங் க ஊழியர்

governor

ஆளுநர்

grandchild

றபரக் குழந்க

grandparent

(foster)

ொ ் ொ பொட்டி

group quarters

குழுக் குடியிருப் புகள்

guide

வழிகொட்டி

hard-to-count population

கணக்கிடக் கடினமொன மக்கள் த ொகக
U.S. Census Bureau – Issued 10/01/19
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home

வீடு

home equity loan

வீட்டு ் ற றுமதிக் கடன்

homeownership data

வீட்டுரிகம

hotel

உணவகம்

house

வீடு

household

குடும் ப ்தினர்

household question

குடும் ப ்தினர் பை் றிய றகள் வி

householder

குடும் ப ் கலவர்

housing assistance

வீடகமப் பு உ வி

housing data

வீடகமப் பு ்

housing unit

வீடகமப் புப் பிரிவு (housing unit)

identification

அகடயொளப்படு ் ல்

infant

சிசு

infographic

ரவுகள்

ரவுகள்

கவல் வகரபடம்

in-law

திருமண ் ொல் உைவினர்

in-person interview

றநரடிப் றபட்டி

Integrated Communications Campaign

ஒருங் கிகணந்

Integrated Partnership and Communications

ஒருங் கிகணந்

கவல் த ொடர்புப் பிரெ்ெொரம்
கூட்டொண்கம மை் றும்
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கவல் த ொடர்புகள்
Internet

இகணயம்

interview

றபட்டி

interviewer

றபட்டி கொண்பவர்

invitation

அகழப் பு

jail

சிகை

language

தமொழி

language guide (guide to complete the 2020 Census)

தமொழி வழிகொட்டி (2020 மக்கள் த ொககக்
கணக்தகடுப் கப முடிப் ப ை் கொன வழிகொட்டி)

last name

ககடசிப் தபயர் (last name)

law

ெட்டம்

lease

கு ் கக

library

நூலகம்

lien

பை் றுரிகம

limited-English-speaking household

குகைவொக ஆங் கிலம் றபசும் குடும் பம்

live-in employee

உடன் வொழும் பணியொளர்

living quarters

வொழும் குடியிருப் புகள்

loan

கடன்
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loan secured by real estate

ஆ ன ்தின் மூலம் பொதுகொக்கப் பட்ட கடன்

local housing market

உள் ளூர் வீடகமப் புெ் ெந்க

male (adjective)

ஆண்

mandated

கட்டொயமொக்கப் பட்ட

mandated by law

ெட்டப் படி கட்டொயமொக்கப் பட்ட

mandated by the Constitution

அரசியலகமப் புப்படி கட்டொயமொக்கப் பட்ட

mandatory

கட்டொயமொன

mayor

மொநகரொட்சி ்

media

ஊடகம்

member of Congress

கொங் கிரஸ் உறுப் பினர்

methodology

தெய் முகை

migrant worker

குடிதபயர்ந்

military assignment

இரொணுவ நியமிப் பு

mobile home

நடமொடும் இல் லம்

month

மொ ம்

mortgage

அடமொனம்

motel

உந்துவிடுதி

mother

கலவர்

த ொழிலொளர்

ொய்
U.S. Census Bureau – Issued 10/01/19
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National Partnership Program

ற சியக் கூட்டொண்கம திட்டம்

neighborhood

அக்கம் பக்க ்தினர்

newborn

புதி ொகப் பிைந்

newspaper

தெய் தி ் ொள்

non-profit organization

இலொப றநொக்கை் ை நிறுவனம்

Nonresponse Followup

பதிலின்கம குறி ்

Notice of Visit

வருகக குறி ்

nursing home

மரு ்துவப் பரொமரிப் பு இல் லம்

occupancy

குழந்க

பின்த ொடர்வு

அறிவிப் பு

ங் கியிருக் கக

occupied without payment of rent

வொடகக கட்டணம் தெலு ் ொமல் வசி ் ல்

Office of Management and Budget (OMB)

றமலொண்கம மை் றும் பட்தெட் அலுவலகம் (OMB)

OMB approval number

OMB ஒப் பு ல் எண்

online

ஆன்கலன்

opposite-sex husband/wife/spouse

எதிர்ப் பொலினக் கணவர்/மகனவி/வொழ் க்கக து
் கண

opposite-sex unmarried partner

எதிர்ப் பொலினக் திருமணமொகொ

other nonrelative

பிை உைவினரல் லொ வர்

other relative

பிை உைவினர்

owned free and clear

அடமொனம் இல் லொமல் தெொந் மொன

கூட்டொளர்
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owned with a mortgage or loan

அடமொனம் அல் லது கடன் மூலம் தெொந் மொன

paper questionnaire

கொகி க் றகள் வி ் ொள்

Paperwork Reduction Act

கொகி ப் பணிக் குகைப் புெ் ெட்டம் (Paperwork Reduction Act)

parent

தபை் றைொர்

parent-in-law

மொமனொர் மொமியொர்

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

கூட்டொளர்

partnership

கூட்டொண்கம

partnership specialist

கூட்டொண்கம நிபுணர்

partnership toolkit

கூட்டொண்கமக் கருவி த
்
ொகுப் பு

permanent place to live

வொழ் வ ை் கொன நிரந் ர இடம்

person experiencing homelessness

வீடை் ை நிகல ஏை் பட்டுள் ளவர்

person without a permanent place to live

வொழ் வ ை் கொன நிரந் ர இடம் இல் லொ வர்

personal information

னிப் பட்ட

கவல்

personally identifiable information

னிப் பட்ட முகையில் அகடயொளம் கொணக்கூடிய

physical location

உண்கமயொன இருப் பிடம்

population

மக்கள் த ொகக

population density

மக்கள் த ொகக அடர் ்தி

கவல்
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Post Office Box Address

அஞ் ெல் அலுவலகப் தபட்டி முகவரி

postage-paid envelope

அஞ் ெல் கட்டணம் தெலு ் ப் பட்ட உகை

postcard

அஞ் ெலட்கட

prison

சிகைெ்ெொகல

privacy

னியுரிகம

Privacy Act System of Records Notice

private sector

பதிவுகள் அறிவிப் பின் னியுரிகமெ் ெட்ட அகமப் பு
(Privacy Act System of Records Notice)
னியொர் துகை

protected by law

ெட்ட ் ொல் பொதுகொக்கப் பட்ட

public relations

தபொதுமக் கள் த ொடர்பு

published estimate

தவளியிடப் பட்ட மதிப் பீடு

Puerto Rico

புறவர்ட்றடொ ரிக்றகொ

questionnaire

றகள் வி ் ொள்

race

இனம்

race or origin

இனம் அல் லது ற ொை் ைம்

radio

வொதனொலி

recruit

பணியமர் து
்

redistricting

மொவட்ட மறுசீரகமப் பு
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Regional Census Center

மண்டல மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப்பு கமயம்

Regional Director

மண்டல இயக் குனர்

Regional Office

மண்டல அலுவலகம்

regional partnership

மண்டலக் கூட்டொண்கம

relationship

உைவுமுகை

relative

உைவினர்

rented

வொடககக் குப் தபைப் பட்ட

rented, not occupied

வொடககக் குப் தபை் ை,

representative

பிரதிநிதி

required by law

ெட்டப் படி ற கவ

residence

வசிப்பிடம்

resident (someone who lives or stays at the address)

குடியிருப் பவர்

respondent

பதிலளிப் பவர்

response

பதில்

response options

பதில் விருப் பங் கள்

roommate or housemate

அகையில் றெர்ந்திருப் பவர் அல் லது வீட்டில்
றெர்ந்திருப் பவர் (roommate or housemate)

rural

கிரொமப் புை

ங் கியிருக்கொ
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rural route

கிரொமப் புைப் பொக

same-sex husband/wife/spouse

ஒறர பொலினக் கணவர்/மகனவி/வொழ் க்கக து
் கண

same-sex unmarried partner

ஒறர பொலின ் திருமணமொகொ

seasonal, recreational, or occasional use

பருவகொல, தபொழுதுறபொக் கு அல் லது அவ் வப் றபொக ய
உபறயொகம்

separate structure

னி அகமப் பு

shelter

ங் குமிடம்

(rural route)

கூட்டொளர்

small/local business

சிறிய/உள் ளூர் வணிகம்

social media

ெமூக ஊடகம்

sold, not occupied

விை் கப் பட்ட,

son-in-law or daughter-in-law

மருமகன் அல் லது மருமகள்

sponsorship

ஏை் பொ ரவு

stakeholder

பங் கு ொரர்

state

மொநிலம் (state)

State Data Center

மொநில ்

statistics

புள் ளிவிவரங் கள்

Statistics in Schools

பள் ளிகளில் உள் ள புள் ளிவிவரங் கள் (Statistics in Schools)

stepson or stepdaughter

மொை் ைொம் மகன் அல் லது மொை் ைொம் மகள்

ங் கியிருக்கொ

ரவு கமயம் (State Data Center)
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street address

த ரு முகவரி

street intersection

குறுக்கு ் த ரு

street name

த ருவின் தபயர்

submitting your questionnaire

உங் கள் றகள் வி ் ொகளெ் ெமர்ப்பி ் ல்

teacher

ஆசிரியர்

television

த ொகலக் கொட்சி

third-party data

மூன்ைொம்

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

Title 26

ரப் பு ்

ரவுகள்

கலப் பு 13
கலப் பு 13, அதமரிக்கக் குறியீடு, பிரிவுகள் 141, 193
மை் றும் 221
கலப் பு 26

trailer

டிதரய் லர்

transitory location

இகடநிகல இருப் பிடம்

U.S. Census Bureau

அதமரிக்க மக்கள் த ொககக் கணக்தகடுப்பு பணியகம்

U.S. Congress

அதமரிக்கக் கொங் கிரஸ்

U.S. Constitution

அதமரிக்க அரசியலகமப் பு

U.S. House of Representatives

அதமரிக்கக் கீழகவ

U.S. Senate

அதமரிக்க றமலகவ
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United States

அதமரிக் கொ

Update Enumerate

புதுப்பிக் கவும் / கணக் கிடவும்

Update Leave

புதுப்பிக் கவும் / விடுப் கப

urban

நகர்ப்புை

vacant and abandoned properties

கொலியொன மை் றும் ககவிடப் பட்ட தெொ ்துகள்

voting

வொக் களி ் ல்

voting rights

வொக் களிக் கும் உரிகமகள்

Web site

வகல ் ளம்

year

ஆண்டு

year of birth

பிைந்

ஆண்டு
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African American

ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கர்

American Indian or Alaska Native

அதமரிக்க இந்தியர் அல் லது அலொஸ்கொ பூர்வீகர்கள்

Asian Indian

ஆசிய இந்தியர்

Aztec

அஸ்தடக்

Black or African American

கறுப் பின அல் லது ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கர்

Blackfeet Tribe*

Blackfeet Tribe

Cambodian

கம் றபொடியர்

Chamorro

ெொறமொறரொ

Chinese

சீனர்

Colombian

தகொலம் பியர்

Cuban

கியூபர்

Dominican

தடொமினிக்கர்

Ecuadorian

ஈக் வறடொரியர்

Egyptian

எகிப் தியர்

English

ஆங் கிறலயர்

*Some terms intentionally appear in English.
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enrolled or principal tribe

பதிவு தெய் யப் பட்ட அல் லது மு ன்கம பழங் குடியினர்

Ethiopian

எ ்திறயொப் பியர்

Fijian

ஃபிஜியர்

Filipino

ஃபிலிபிறனொ

German

தெர்மனியர்

Guatemalan

கவு மொலொ நொட்டவர்

Haitian

தெய் தியர்

Hispanic, Latino, or Spanish origin

ஹிஸ்பொனிக் , இல ்தீன் அல் லது ஸ்பொனிஷ ் ற ொை் ைம்

Hispanic origin

ஹிஸ்பொனிக் ற ொை் ைம்

Hmong

ெ்மொங்

Irish

ஐரிஷ்

Italian

இ ் ொலியர்

Jamaican

ெகமக்கர்

Japanese

ெப் பொனியர்

Korean

தகொரியர்

Lebanese

தலபனொனியர்

Marshallese

மொர்தஷலிஸ்

Mayan

மொயர்
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Mexican, Mexican American, Chicano

தமக்சிக்கர், தமக் சிக்க அதமரிக்கர், சிகொறனொ

Native Hawaiian

பூர்விக ெவொயர்

Native Village of Barrow Inupiat Traditional Government*

Native Village of Barrow Inupiat Traditional Government

Navajo Nation*

Navajo Nation

Nigerian

கநஜீரியர்

Nome Eskimo Community*

Nome Eskimo Community

Other Asian

பிை ஆசியர்

Other Pacific Islander

பிை பசிஃபிக் தீவுவொசி

Pakistani

பொகிஸ் ொனியர்

Puerto Rican

புறவர்ட்றடொ ரிக்றகொ நொட்டவர்

Salvadoran

ெொல் வறடொரர்

Samoan

ெறமொவரர்

Somali

றெொமொலியர்

Some other race

றவறு சில இனம்

Spaniard

ஸ்பொனியர்

Tongan

த ொங் கொ நொட்டவர்

*Some terms intentionally appear in English.
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Vietnamese

வியட்நொமியர்

White

தவள் களயர்
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