
 
2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ? 

 
ਸਵਾਲ? ਅੰਿਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  844-2020-API ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2020 ਗਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਿੀ! ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਣੇਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਿਾ ਗਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਗਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਨੂੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਗਚਤ ਗਹਿੱ ਸਾ ਗਮਲਦਾ ਹ।ੈ  
 

ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮਿੱ ਧ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ , ਫਨੋ ਜਾਂ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ 
ਪਗਰਵਾਰ (ਪਗਰਵਾਰ ਗਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਤੇ ‘ਤ ੇਰਗਹਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰੇਿਾ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਉਸ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਕਰੇਿਾ, ਜੋ ਉਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਗਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ: 
1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੂੰ  ਪਗਰਵਾਰ ਗਵਿੱਚ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਗਿਆ।  

ਆਪਣ ੇਘਰ ਗਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਵਿੱਚ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ,ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟ ੇਬਿੱ ਗਚਆਂ, 
ਗੈਰ-ਨਾਿਗਰਕਾਂ, ਗਕਰਾਏਦਾਰਾਂ – ਹਰ ਗਕਸੇ ਸਮਤੇ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ 
ਜਾਂ ਗਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ? 

ਜਵਾਬ ਗਦਓ ਗਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੈ। 

ਟੇਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਇਹ ਗਸਰਫ਼ ਤਦ ਵਰਗਤਆ ਜਾਵਿੇਾ, ਜੇਕਰ ਅਗਧਕਾਰਤ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ। 

 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪ ਿੱ ਗਿਆ ਜਾਵੇਿਾ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਪਗਰਵਾਰ ਗਵਿੱ ਚ ਰਗਹੰਦੇ ਹਨ: 
ਪਗਰਵਾਰ ਗਵਿੱਚਲੇ ਹਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਲੂੰ ਿ, ਉਮਰ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਗਮਤੀ 

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਰਸ਼ਤਾ 

ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸਲਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਿਾਨੇ ਜਾਂ ਿਾਗਨਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਗਨਸ਼ਾਨ ਲਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਗਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਾ ਗਲਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

http://www.countusin2020.org/hotline


ਨਸਲਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਚੈੈੱਕ ਬੌਕਸ ਗਵਕਲਪਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਲ 
ਸਬੂੰਧੀ ਸਮੂਹ ਸਚੂੀਬਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਸਬੂੰਧੀ ਗਪਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਾ ਗਲਿ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। 

ਗਹਸਪੈਗਨਕ ਮੂਲ ਗਹਸਪੈਗਨਕ ਮੂਲ ਨੂੂੰ  ਜਾਤੀ ਮੂੰ ਗਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਨਹੀਂ।  
ਤੁਸੀਂ ਗਚੂੰ ਗਨਹ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਗਹਸਪੈਗਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਗਚੂੰ ਗਨਹ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਕ ਤੁਸੀਂ 
ਗਹਸਪੈਗਨਕ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਮੂਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਇਸ ਫਾਰਮ ਗਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਫਾਰਮ ਗਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਸਗਕਓਗਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰ ਦੀ ਮੂੰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 
 

ਕੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈਣਾ ਸ ਰਿੱ ਗਿਅਤ ਹ?ੈ 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੂੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਿੁਪਤ ਰਿੱ ਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਅਕਤੀਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਜੂੰਸੀਆਂ, ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
ਸੂੰਘੀ (Federal) ਕਨੂੂੰ ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਗਕ ਹਰ ਗਵਅਕਤੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱਚ ਭਾਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਗਦੂੰ ਦ ੇਸਮੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਗਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਛਿੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਣਨਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਨੂੂੰ  ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਗਕ ਜਨਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਈੋ ਵੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁ ਕਈੋ ਿੂੂੰ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਾਇ ਤਵਾੜੇ ਘਰ ਨਾ ਆਣਾ ਪਏ  
 

ਤੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤ ੇਜਨਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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