
 

2020 ਦੀ ਜਨਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਗਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 
 

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

 

ਵਰਤਮਾਨ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਗਿਅਤ ਿਰੋ, ਭਗਵਿੱ ਿ ਗਵਿੱ ਚ ਗਨਵੇਸ਼ ਿਰੋ 
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਗਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਗਰਵਾਰ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਿਿੱਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ 
ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਕ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਗਵਚਲੇ $800 ਗਬਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਗਰਆਂ ਗਵਿੱ ਚ ਗਕਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗਕਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ? 
 

 
 

 
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪਰਾਪਤ ਿਰੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਗਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਰ, ਜ ੋਉੱਥੇ ਪਹੰੁਚਦ ੇਹਨ। ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ, ਹਰ ਉਸ ਗਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਜਨ ਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱਚ ਭਾਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਗਕਉਂਗਕ ਜਨ ਗਿਣਤੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਗਵਿੱਚ ਗਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਹਾਨੀ 2030 ਤਿੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਿੀ, ਗਸਰਫ 
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ  ਪੈਸੇ ਗਵਿੱ ਚੋਂ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਉਗਚਤ ਗਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਾ 
ਖੰੁਝਾਓ, ਗਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੈ। 
 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਿ ਤਹੁਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਦਸਣਯੋਿ ਹੈਵੇ 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਗਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਗਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਗਲਆ ਂ
ਨੰੂ ਸੂਗਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਗਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਕ ਵਸੀਗਲਆਂ ਦਾ ਗਨਵੇਸ਼ ਗਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਚੂੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਗਜਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਗਕਉਂਗਕ ਸਚੂੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਨਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ 

 
ਹਾਈਵੇ ਫੰਡਡੰਗ 

 

ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਹਾਊਡਸੰਗ ਵਾਉਚਰਜ਼ 

 ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

Head Start/ਹੈਡਸਟਾਰਟ 

 

ਡਵਸੇ਼ਸ਼ ਡਸਿੱ ਡਿਆ ਗਰਾਂਟਾਂ 

 
ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਡਵਕਾਸ 
ਬਲਾਕ ਗਰਾਂਟ 

 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ 

 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 

 

http://www.countusin2020.org/hotline


ਜਦੋ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
• ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਗਜਗਲਿਆ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਗਕ ਨਵੇਂ ਸਕਲੂ ਗਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜਦੂਾ ਸਕਲੂਾਂ ਦਾ ਗਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, 
• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹਵੋਿੇਾ ਗਕ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਗਕਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 
• ਗਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਿਾ ਗਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਗਕਸ ਤਰਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ 

ਪਗਹਲ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,  
• ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਤਾ ਹਵੋੇਿਾ ਗਕ ਗਕਿੱ ਥੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖਲੋਿਣ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 
• ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਿੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜੰਦਿੀਆਂ ਨੰੂ ਗਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਗਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵਾਸਤੇ ਸਚੂੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 

ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਹਵੋੇਿੀ। 
 

ਰਾਜਨੀਗਤਿ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਿਰਵਾਓ 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗਕ ਸਰਕਾਰ ਗਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ ਸਣੁੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
ਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਗਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

• ਇਹ ਗਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਗਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਯੂ.ਐਸ. ਹਾਊਸ ਔਫ ਗਰਪਰੈਜੈਂਟੇਗਟਵਸ (U.S. House of Representatives) ਗਵਿੱ ਚ 
ਗਕੰਨੀਆ ਂਸੀਟਾਂ ਗਮਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਗਤਕ ਸਿੱਤਾ ਗਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਗਹਕਗਮਆ ਂਗਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਗਤਕ ਗਜਲਿਾ ਨਕਗਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ।  
•  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਿੱ ਗਖਆ ਕਰਨਾ। 
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਕ ਅਗਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ।  

  

ਹਰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ 
ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਗਰਆ ਂਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਹੰੁਦੀ ਹੈ ---ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਕ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਗਰਆ ਂਗਵਿੱਚ, ਇਹ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗਕ ਕਈ ਲੋਕ ਜਨਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਣੇਿੇ।  ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਘਿੱਟ ਗਿਣਤੀ 
(ਅੰਡਰਕਾਊਂਟ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ---ਗਜਿੱਥੇ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਗਲਿੱ ਖੀ ਿਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਖਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵਿੱਤ ਰਗਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਗਖਆ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਗਜਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਗਰਆਂ ਦੀ ਇਗਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 
ਨਸਲੀ ਅਲਪਸੰਗਖਅਕ ਵਰਿ, ਗਕਰਾਏਦਾਰ, ਸੀਗਮਤ ਅੰਿਰੇਜੀ ਕਸ਼ੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਮੀਿਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵ ਿੱ ਚ AANHPI ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਵਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ 

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ 

ਨੇਡਟਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸੀਡਫਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱਚ ਰਡਹੰਦੇ ਹਨ 

5 ਚੋਂ 1 

3 ਚੋਂ 1 



 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ, ਅਤ ੇਪੈਗਸਗਫਕ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਅਗਜਹੇ ਿਵਾਂਢਾਂ ਗਵਿੱਚ ਰਗਹੰਦ ੇਹਨ, ਗਜਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਗਜਿੱ ਥ ੇਿਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਿਾਰੀ ਦੀਆ ਂਉੱਚ ਦਰਾਂ ਹਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣਯਿੋ ਘਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਗਵਿੱਚ ਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣਤੌੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਗਸਿੱ ਗਖਆ ਸਬੰਧੀ ਗਨਮਨ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਿੱਟ ਗਿਣਤੀ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖੁੰ ਝ ਜਾਵੇਿਾ, ਜ ੋਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ, ਅਤ ੇਪੈਗਸਗਫਕ ਆਈਲੈਂਡਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ 
ਤਵਿੱ ਜੋ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰਗਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਹਰ ਗਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਗਰਆਂ ਦੀ 2020 ਗਵਿੱਚ 
ਪੂਰੀ ਤਰਿਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕ ੇਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਗਚਤ ਗਹਿੱ ਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ।   

 

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