
 
ਮੈਂ 2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ (2020 Census) ਲਈ ਜਵਾਬ ਗਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 
ਗਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿੀ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 

ਸਵਾਲ? ਅੰਿਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  844-2020-API ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤੇ ਜਾਓ। 

 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਿੱਚ ਰਗਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਗਜਿੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿੈ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਪ੍ਗਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਗਵਿੱਚ ਰਗਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਗਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੁਿੱ ਛੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਗਨਿੱਜੀ 
ਜਵਾਬ ਿੁਪ੍ਤ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫਰੋਸਮੈਂਟ, ਪ੍ੁਗਲਸ ਜਾਂ ਿਾਊਗਸੂੰਿ ਅਥਾਿੱਗਰਟੀਜ ਸਮਤੇ ਿੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਗਤਕ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡਣ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਗਕਿੱ ਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਿ 
ਗਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਤਦੀ ਿੈ। 
 

ਮੈਂ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਗਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?  
ਮਾਰਚ 2020 ਗਵਿੱਚ, ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ (Census Bureau) ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕ 
ਰਾਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਿਾ। ਭਾਿ ਲੈਣ ਦੇ ਗਤੂੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਿਨ: 

ਔਨਲਾਈਨ

 

  ਪ੍ਗਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਜਨਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਗਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ ਿੋਵੋਿੇ। ਗ਼ਿਆਦਾਤਰ 
ਪ੍ਗਰਵਾਰ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਗਰਵਾਰਕ ਪ੍ਸ਼ਾਣ ਪ੍ਿੱਤਰ (ID) ਦ ੇਅਤੇ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦੀ ਅਗਧਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ 
ਵੈਬ ਪ੍ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱਦਾ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਗਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਿੇ।  

 

  ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਸਵ-ੈਜਵਾਬ ਫਾਰਮ ਚੀਨੀ (ਗਸੂੰ ਪ੍ਲੀਫਾਇਡ), ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟੈਿਾਲੋਿ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮਤੇ 
12 ਗੈਰ-ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। 

ਫੋਨ 
 

 

  ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁ੍ਿੱ ਛਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਿੀਂ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਜਨਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸਿਾਇਤਾ 
(Census Questionnaire Assistance) ਫੋਨ ਲਾਈਨ ‘ਤ ੇਫਨੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿੋ।  

 

  ਫਨੋ ਸਿਾਇਤਾ ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਗਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੀਨੀ (ਮੈਂਡਗਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟਨੋੀਜ), ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟਿੈਾਲੋਿ ਅਤੇ 
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮਤੇ 12 ਗੈਰ-ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦੇ ਿਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 
ਸਮਰਗਪ੍ਤ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਦਆੁਰਾ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਗਿਣਤੀ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, 
ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਫਨੋ ਰਾਿੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਜਨਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦ ੇਿਨ।  

http://www.countusin2020.org/hotline


ਪੇਪਰ

 

ਤੁਸੀਂ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  - ਪ੍ੂੰ ਜ ਗਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਨ ੂੰ   - ਪ੍ਗਿਲੀ ਡਾਕ  ਰਾਿੀਂ  ਇਿੱਕ 
ਕਾਿ਼ਿ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇਿਾ।  ਿਰ ਇਕ ਨ ੂੰ   ਚੌਥੀ ਮੇਗਲੂੰ ਿ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ਕਾਿ਼ਿ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇਿਾ।  
 

 ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਫਾਰਮ ਗਸਰਫ਼ ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਅਤੇ ਸਪੈ੍ਗਨਸ਼ ਗਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿ।ੈ  

 

ਮੈਂ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਿਦੋਂ ਦੇਵਾਂ?  
ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਵਾਸਤ ੇਉਤਸ਼ਾਗਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇਿਾ: 

12-20 ਮਾਰਚ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਗਤੂੰ ਨ ਵਾਰੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਿੱ ਦ ੇਭੇਜੇਿਾ।  

16-24 ਮਾਰਚ ਉਿਨਾਂ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਗਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਗਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ 
ਗਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। 

26 ਮਾਰਚ-3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਿਨਾਂ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਪੋ੍ਸਟਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣਿੇ, ਗਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਗਦਿੱ ਤਾ 
ਿੈ। 

8-16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਿਨਾਂ ਪ੍ਗਰਵਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਗਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਿੇ, ਗਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ 
ਨਿੀਂ ਗਦਿੱਤਾ ਿੈ। 

20-27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਫਾਇਨਲ ਪੋ੍ਸਟਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣਿੇ। 

13 ਮਈ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਗਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਿੇ, ਗਜਿਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ 
ਗਦਿੱ ਤਾ ਿੈ। 

 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿੀ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ? 
2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਗਵਿੱਚ ਗਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਗਮੂੰ ਟ ਲਿੱ ਿਣਿੇ ਅਤ ੇਇਸ ਗਵਿੱਚ ਿੇਠਾਂ ਗਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁ੍ਿੱ ਛ ੇਜਾਣਿੇ।  
2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ।  

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡ ੇਪ੍ਤੇ ‘ਤੇ 
ਰਗਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਠਗਿਰਣ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਗਖਆ। 

ਆਪ੍ਣ ੇਘਰ ਗਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਿਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਨਾ ਿੋਣ। 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਿੱਚ ਰਗਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਛੋਟ ੇਬਿੱ ਗਚਆਂ, 
ਗੈਰ-ਨਾਿਗਰਕਾਂ, ਗਕਰਾਏਦਾਰਾਂ – ਿਰ ਗਕਸੇ ਸਮਤੇ। 

ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਿੈ ਜਾਂ 
ਗਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਿੈ? 

 ਜਵਾਬ ਗਦਓ ਗਕ ਤੁਿਾਡਾ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਿੈ ਜਾਂ ਗਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਿੈ। 

ਟੇਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਤੁਿਾਡ ੇਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਸਰਫ਼ ਤਦ ਕਰੇਿਾ, ਜੇਕਰ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦੇ 
ਅਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ੍ ਜਾਵੇ ।   

 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵਿੱ ਚ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਿ ਗਵਅਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ।  

ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਜਨਮ ਗਮਤੀ 
ਅਤੇ ਗਲੂੰ ਿ  

ਿਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਗਮਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਗਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਗਧਆਨ ਗਦਓ ਗਕ 
ਗਲੂੰ ਿ ਲਈ, ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਗਸਰਫ਼ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਵਕਲਪ੍ ਿੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। 



ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗਰਸ਼ਤਾ 

ਗਰਸ਼ਗਤਆ ਂਦੀ ਇਿੱਕ ਸ ਚੀ ਿੈ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਗਜਿਨਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ 
ਜੀਵਨਸਾਥੀ (ਇਿੱਕ ੋਜਾਂ ਗਵਪ੍ਰੀਤ ਗਲੂੰ ਿ ਦਾ), ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਗਪ੍ਤਾ, ਨਾਲ ਰਗਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਿੋਰ।  

ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਛਾਣ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੇ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਸਲਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮ ਿਾਂ ਲਈ ਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਗਨਆ ਂ‘ਤ ੇਸਿੀ ਦਾ 
ਗਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਸਲਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਗਪ੍ਛਕੋੜ ਬਾਰੇ ਵਾਧ  ਵੇਰਵਾ ਗਲਖ ਸਕਦੇ ਿੋ।  
 
ਨਸਲਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮ ਿ ਚਿੈੱਕ ਬੌਕਸ ਗਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡਾ 
ਨਸਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮ ਿ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਸਲ ਸਬੂੰਧੀ ਗਪ੍ਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਾਧ  ਵੇਰਵਾ 
ਗਲਖ ਸਕਦ ੇਿੋ। 

ਗਿਸਪੈ੍ਗਨਕ ਮ ਲ ਇਸ ਗਵਿੱਚ ਪ੍ੁਿੱ ਗਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਸਪੈ੍ਗਨਕ ਿੋ ਜਾਂ ਲੈਟੀਨੋ। ਇਸਨ ੂੰ  ਜਾਤੀ ਮੂੰ ਗਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
ਨਸਲ ਨਿੀਂ। ਨਸਲ ਬੌਕਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤ ੇਸਿੀ ਦਾ ਗਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾਓ। 

 

2020 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਨਾਗਵਿਕਤਾ ਬਾਿ ੇਕੋਈ ਸਿਾਲ ਨਹੀਂ ਪ ੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਗਵਿੱਚ ਛ ੇਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕ ਰਗਿੂੰ ਦ ੇਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਗਸਰਫ਼ ਸਿੱਤ ਤਿੱ ਕ ਗਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੁਗਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਿੱਈਆ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਬੁਗਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਜਨਮ ਗਮਤੀ, ਗਲੂੰ ਿ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਿ ਿੈ ਗਕ ਗਵਅਕਤੀ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 
ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।  
 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿੀ ਨਹੀਂ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ? 
ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਤਹੁਾਡੀ ਇੱਮੀਿਰਸ਼ੇਨ ਜਾਂ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱ ਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ ।  
ਫਾਰਮ ਗਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਸਗਿਓਗਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ । 
 

ਿੀ ਮੈਨ ੰ  ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣ ੇਪੈਣਿੇ? 
ਸੂੰਘੀ (Federal) ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿੈ ਗਕ ਿਰ ਗਵਅਕਤੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਵੇੇ। ਜੋ ਉੱਤਰਦਾਤਾ 
ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਦਿੱਸਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰੂੰਤ  ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਛਿੱਡ ਗਦੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਤਦ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਕਈ ਸਵਾਲ ਛਿੱਡ ਗਦੂੰ ਦ ੇਿੋ ਜਾਂ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਗਬਲਕੁਿੱ ਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਿੀਂ ਗਦੂੰਦੇ, ਤਾਂ ਖੁੂੰ ਝੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਿਣਤੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਗਦਓ; ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਗਦੂੰਦੇ ਸਮੇਂ ਝ ਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। 
 

ਿੀ ਮੇਰ ੇਜਵਾਬ ਿ ਪਤ ਰਗਹਣਿੇ?  
ਿੀ 2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰ ੇਲਈ ਹਾਨੀਿਾਰਿ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ? 

• ਿੁਪ੍ਤਤਾ: ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਤ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ, ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ, ਗਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਸੂੰਘੀ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੂੰਧੀ ਸ ਚੀ ਲਈ ਬਿੁਤ ਿੀ ਠੋਸ ਿਪੁ੍ਤਤਾ ਬਚਾਅ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਤਿੁਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਗਖਆ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। 

• ਸ਼ਿਾ: ਤੁਿਾਡ ੇਸ ਚੀ ਤਿੱ ਕ ਜਨਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਿੁੂੰਚ ਵਾਲਾ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦ ੇਿਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨਭਰ ਤੁਿਾਡੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿੱ ਗਖਆ ਲਈ ਸੌਂਿ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਵੀ ਇਸ ਕਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਸੂੰਘੀ 



ਅਪ੍ਰਾਧ ਿੈ; ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਾ ਿੈ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ, ਪ੍ੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਸੂੰਘੀ ਜੇਲਹ ਦੀ ਸ਼ਿਾ, $250,000 ਤਿੱਕ ਦਾ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। 

• ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਗਖਆ: ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦਆੁਰਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤ ੇਜਵਾਬ ਗਸਰਫ਼ ਅੂੰਕੜੇ ਸਬੂੰਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀ 
ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਗਸਰਫ਼ ਇਕਿੱ ਗਤਰਤ ਅੂੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਗਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਗਸ਼ਤ ਨਿੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਜਸ ਗਵਿੱਚ ਗਵਅਕਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੂੰਿਠਨ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੋਵੇ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਗਕਸੇ ਵੀ 
ਗਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੂੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਨ ੂੰ , ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਵਿੱਲੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਅੂੰ ਕੜ ੇ
ਸਬੂੰਧੀ ਸਮ ਿ ਸ ਚੀ  ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਰਗਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਿ।ੈ 

 

ਜੇਿਰ ਮੈਨ ੰ  2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਪ ਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ  ਿੀ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਔਨਲਾਈਨ: ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਸਵ-ੈਜਵਾਬ ਫਾਰਮ ਚੀਨੀ (ਗਸੂੰ ਪ੍ਲੀਫਾਇਡ), ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟੈਿਾਲੋਿ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮੇਤ 12 ਗੈਰ-
ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ।  
 

ਫੋਨ: ਫੋਨ ਸਿਾਇਤਾ ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਗਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਚੀਨੀ (ਮੈਂਡਗਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟੋਨੀਜ), ਜਾਪ੍ਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਟੈਿਾਲੋਿ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਮਤੇ 12 
ਗੈਰ-ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਦੇ ਿਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਰਗਪ੍ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਦਆੁਰਾ, ਫਨੋ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ  ਜਨਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਸਵਾਲ ਪ੍ੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਫਨੋ ਰਾਿੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਜਨਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ 
ਲਈ ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦੇ ਿਨ।  
 

ਪੇਪਰ: ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਫਾਰਮ ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਅਤੇ ਸਪੇ੍ਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ। 
 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਸੀਲੇ: ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ 59 ਗੈਰ-ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ 
ਿਾਈਡਾਂ ਗਤਆਰ ਕਰ ਗਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਗਕ www.2020census.gov/en/languages.html ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਿੱਧ ਿਨ। 
 

ਤੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਿੱਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੂੰਿਠਨਾਂ ਲਈ ਤਿੱਥ ਗਚਿੱਠੀ ਸਮੇਤ, 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧ  ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

http://www.2020census.gov/en/languages.html
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