
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚ  101 (Census Outreach 101) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਗਰਤ 
ਸੁੰ ਿਠਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਸਵਾਲ? ਅੁੰ ਿਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੁੰ  844-2020-API ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤ ੇਜਾਓ। 

 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਸਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਿ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਸਿਣਤੀ  ਕਰਨਾ, ਿਿਲ 
ਜਨਸਿਣਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ 2020 ਦੀ ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਣਤੀ  ਹੋਈ ਹ।ੈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਿਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਿੰਿਠਨ 
ਜਨਸਿਣਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।  
 

ਿਰਮੀਆ 2019 - ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਦਵਸ (Census Day) 
ਯੋਜਨਾਬੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 

 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਭਾਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲ (Census Bureau Partner) ਬਣੋ 

ਿਾਨੰੂ ਅਸਜਹੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤ ੇਪੈਸਿਸਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਿ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਿੰਿਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਕ ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵਭਾਿ ਿਾਂਝੀਵਾਲ  ਬਣਨ ਵਾਿਤੇ ਿਵੇਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵਭਾਿ ਿਾਂਝੀਵਾਲ  ਅਸਜਹੇ ਜਨਸਿਣਤੀ ਦੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵੱਚ ਭਾਿ ਲੈਣ 
ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਿਲੈਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵਭਾਿ ਿਾਂਝੀਵਾਲ  ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰੀਸਕਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਿਕਦੇ ਹਨ - ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵਭਾਿ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੁਨੇਹੇ ਿਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਦੱਿਾਂ ਨੰੂ 
ਸਵਭਾਿ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਿਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਕੇ। ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਸਬਯੂਰ ੋਦਾ ਿਸਹਯੋਿੀ  ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਿੰਿਥਾ ਬਾਰੇ ਿਾਈਨ-ਅਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ www.census.gov/partners/join.html ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਿੀਂ 2020 
ਦੀ ਜਨਿਣਨਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨੰੂ  census.partners@census.gov ਤੇ ਵੀ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰ 
(Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov, Chicago.rcc.partnership@2020census.gov, 
Dallas.rcc.partnership@2020census.gov, Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov, 
New.York.rcc.partnership@2020census.gov, Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov) ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸਮਆਨੀਆਂ। ਤੁਿੀਂ ਿੁਧਾਰ ਿਚੂੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ! 
  

http://www.countusin2020.org/hotline
http://www.census.gov/partners/join.html


 
ਇਿੱ ਕ ਸੁੰ ਪ ਰਨ ਗਿਣਤੀ   ਕਮੇਟੀ (Complete Count Committee) ਨਾਲ ਜ ੜ ੋਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ੋ

ਿੰਪੂਰਨ ਸਿਣਤੀ  ਕਮੇਟੀ ਪਰੋਿਰਾਮ, ਪਹੰੁਚ ਮੁਸਹੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਜਨਸਿਣਤੀ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਿਲੈਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਿੰਪੂਰਨ ਸਿਣਤੀ  ਕਮੇਟੀ (ਿੀ.ਿੀ.ਿੀ.) ਨੰੂ ਅਕਿਰ ਸ਼ਸਹਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਿਥਾਨਕ 
ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਚਰਚਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਸਮਕ ਿਰੱੁਪਾਂ ਸਜਹੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਿਮਾਸਜਕ, 
ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਭਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀ, ਿਵੇਾ-ਪਰਦਾਤਾ, ਨਾਿਸਰਕ ਹੱਕਾਂ ਿਬੰਧੀ ਿੰਿਠਨ, ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 
ਿਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸਕ ਕੀ ਸਕਿ ੇਿੀ.ਿੀ.ਿੀ. ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕ ਇਿ 
ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ,  ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਸਨਉਕਤ ਅਫ਼ਿਰਾਂ ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਥਾਨਕ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਿੀ.ਿੀ.ਿੀ. ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਸਨਉਕਤ ਅਫ਼ਿਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਸਵੱਚ ਿੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਸਟੰਿ ਤੈਅ ਕਰੋ ਸਕ 
ਜਨਸਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਉਂ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਸਹਯੋਿ ਸਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੀ.ਿੀ.ਿੀ. ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੀਸਟੰਿਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿੀ.ਿੀ.ਿੀ. ਨੰੂ ਿੰਿਸਠਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਿਰਮੀਆਂ 2019 - ਪਤਝੜ 2019 
“ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ” (“GET-OUT-THE-COUNT”) ਲਈ ਗਤਆਰ ਰਹੋ 

 
 ਪਹ ੁੰ ਚ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਗਤਆਰ ਕਰਕ ੇਵੁੰ ਡੋ 

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਪਹੰੁਚ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਮਝ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਨ।  

• ਅਸਜਹੇ ਿੁਨੇਸਹਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿਮਝ ਸਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ।  
• ਪਹੰੁਚ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਪੋਿਟਕਾਰਡ, ਪਰਚੇ, ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ, ਿੁੰ ਨੇਹੇ, ਤ ੇਅਖਬਾਰਾਂ  

ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਸਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ‘ਤ ੇਸਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਆਸਦ!  
• ਸਜੱਥੇ ਵੀ ਿੰਭਵ ਹਵੋੇ, ਇਹਨਾਂ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਦਾ ਿਬੰਸਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਦੱਿਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਓ ਸਕ ਉਹ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਨ। ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵਭਾਿ ਕੋਲ 59 
ਗੈਰ-ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆ ਂਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਸਵੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਜਨਸਿਣਤੀ 
ਿਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਉਹ  www.2020census.gov/en/languages.html ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। 

• ਤੁਿੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤ ੇਿਾਡ ੇਵੀਡੀਓ, ਬਲੌਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।  

• ਤੁਿੀਂ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਸਬਯੂਰੋ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਿਮੱਿਰੀ www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html 
ਉਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸਮਆਨੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਆਪਣੀਆ ਂਖਦੁ ਦੀਆਂ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਿਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਮੱਿਰੀਆ ਂਵੰਡ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ 
ਦੀਆ ਂਦੀਆਂ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ! 
 

http://www.2020census.gov/en/languages.html
http://www.countusin2020.org/resources
http://www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html
http://www.countusin2020.org/resources


ਪਤਝੜ 2019 - ਸਰਦੀਆ 2020 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰ ਕਤਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰੋ 

 
ਪਹ ੁੰ ਚ ਸਮਿੱਿਰੀਆਂ ਵੁੰ ਡਣਾ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ੋ

ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ – ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰਾਂ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਚੂਨਾਤਮਕ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਤੱਕ  – ਪਹੰੁਚ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਤੁਿੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੰੁਚ ਕਾਰਜ 
ਸਵੱਚ ਜਨਸਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਜਨਸਿਣਤੀ ਲਈ ਸਵਸ਼ੇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਮੁਸਹੰਮਾਂ ਆਯੋਸਜਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਿੀਂ ਈਮਲੇ ਜਾਂ ਿੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸਮਆਨੀਆਂ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦੂਾ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਮੱਿਰੀਆਂ ਵੰਡ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਂਕੋਲ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ  ਵੰਡ ਕ ੇਵਾਧੂ ਿਮਾਂ ਸਬਤਾ ਿਕਦ ੇਹੋ।   

   
ਕਨਵੈਸ ਨੇਬਰਹ ੁੱ ਡਜ਼ 

ਆਿਾਮੀ ਜਨਸਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖਾਿ ਿਵਾਂਢਾਂ ਸਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 
ਸਵੱਚ, ਜੋ ਅਸਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨਸਿਣਤੀ ਿਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਣੋ ਜਾਂ ਸਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ 
ਲਈ ਿਹੀ ਸਿਣਤੀ ਦੀ ਿਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦਣੇਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਮਝਣ ਸਕ ਜਵਾਬ 
ਸਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਿਲੈਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਸਿਣਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕ ੇਜਾਂ ਿੋਨ-ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 
ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਪਰਚਾਰ ਸਿਰਿ ਸਵਸਦਅਕ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਸਬਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਵੀ 2020 ਦੀ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਕਉਂਸਕ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਸਵੱਚ ਨਾ-ਜਵਾਬੀ ਦੀ ਿਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ ਿੀਲਡ ਸਵੱਚ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਣੇਿੇ ਇਿ 
ਲਈ ਸਕਿ ੇਵੀ ਗਲਤ ਿਸਹਮੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ 
“ਸਿਣਤੀ  ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਸਜੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸਿਣਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਦੀ ਘੱਟ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ: www.censushardtocountmaps2020.us। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਤੰਨ 
ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸਿਸਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਿ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਣਤੀ  ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ।  
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਦਰਸਮਆਨੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸਿਣਤੀ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਮਾਂ 
ਲੱਿੇਿਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਵਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਅਸਜਹੇ ਿਵੇਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਿਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ 
ਜਨਸਿਣਤੀ ਿਬੰਧੀ ਪਹੰੁਚ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹਵੋੇਿਾ।  

   
ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਜਾਓ 

ਇੱਕ ਪਰਭਾਵੀ ਪਹੰੁਚ ਮੁਸਹੰਮ ਲਈ ਿਮੱੁਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਸਭੰਨ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਥਾਨਾਂ ਸਵਖੇ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਹਣੋੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਛੁੱ ਟੀਆਂ, 
ਸਤਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ ੋਅਤੇ ਆਿਾਮੀ ਜਨਸਿਣਤੀ ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਿਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਿਣਤੀ  
ਹੋਣ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ। ਅਨੁਵਾਦ ਿਮੱਿਰੀਆ ਂਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਦੱਿਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 
ਆਓ। 
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਸਮਆਨੀਆਂ। ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ! ਹਰ ਯਤਨ 
ਸਿਣਤੀ  ਕਰਵਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।   

http://www.censushardtocountmaps2020.us/


 
ਆਪਣੇ ਖ ਦ ਦੇ ਪਹ ੁੰ ਚ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ 

ਿਾਰੇ ਸਿਸਖਅਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡ-ੇਪੈਮਾਨੇ ‘ਤ ੇਸਨਰਮਾਣ ਹਣੋਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।  ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਖੀ ਲਿਾਿੇ ਇਚ ਦੁਪਸਹਰ ਦੇ ਖਾਣ ੇ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦ ੇਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੱਦਾ ਦਣੇ ਸਜੰਨਾ ਿਰਲ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਵਿੀਸਲਆ ਂਨੰੂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਿਾਰਮ ਭਰਨ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੌਜਦੂਾ ਪਰਿੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵੇਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਜਨਸਿਣਤੀ ਿਬੰਧੀ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਿੱਸਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ 
ਕਲੀਸਨਕ, ਮੈਂਬਰਸਸ਼ਪ ਮੀਸਟੰਿਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਸ਼ਨ, ਕਲਾਿਾਂ ਆਸਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਹੋਰ ਿਮਾਂ, ਵਿੀਲੇ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 
ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਆੁਰਾ ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਂਪਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਾਂ ਘਰ 
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ।’ 
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਹਰ ਯਤਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਤੁਿੀਂ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਆਕਾਰ, ਪਰਕਾਰ 
ਅਤੇ ਿੰਸਖਆ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਲੀ ਿਹੀ ਹੋਵੇ।  
 

ਮਾਰਚ 2020 - ਜ ਲਾਈ 2020 
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰੇਗਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰੋ 

 
 ਅਗਜਹਾ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਗਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਣ 

ਤੁਿੀਂ ਜਨਸਿਣਤੀ ਿਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜਨਸਿਣਤੀ ਿਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਦੱਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਿਥਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿੰਿਠਨ ਦੇ ਿਥਾਨ ਸਵਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ 
ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਿਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਵੇਂ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਿਕਲੂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਆਸਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕੇਂਦਰ ਜਨਸਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਨਸਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਣੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਿਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਛਪੇ ਹੋਏ 
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇਵਿੀਲੇ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜਨਸਿਣਤੀ ਿਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੰੁਚ ਵਾਲੇ ਟਬੈਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਸਪਊਟਰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ।ੋ  
 

ਜਨਸਿਣਤੀ ਿਬੰਧੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦਣੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਸਬਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਕਾਉਂਟੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀਆਂ 
ਸੁੰ ਪ ਰਨ ਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਿਥਾਨਕ ਿਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਿੰਿਠਨਾਂ, ਧਾਰਸਮਕ 
ਿਥਾਨਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਨਊਜਲੈਟਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਿਾਰ ਿਥਾਨਾਂ, ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤ ੇਅਸਜਹੇ ਹੋਰ ਿਥਾਨਾਂ, ਸਜੱਥੇ 
ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਦਆੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਪਛਲੇ ਿਾਲਾਂ ਸਵੱਚ, ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵਭਾਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਹੀ 
ਆਪਣ ੇਜਨਸਿਣਤੀ ਿਾਰਮ ਭਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ (Questionnaire Assistance 
Centers) ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਪਰੰਤੂ 2020 ਦੀ ਜਨਸਿਣਤੀ ਲਈ ਸਵਭਾਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜ ੇਿਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਸਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਿੰਿਠਨਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਿਤ ਿਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  
  
ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਦਰਸਮਆਨੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਿਹਾਇਤਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਣੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਮਾਂ ਲੱਿੇਿਾ।  
  



 
ਜਨਗਿਣਤੀ ਸਬੁੰ ਧੀ ਗਸਿੱ ਗਖਆ ਲਈ ਸੁੰ ਚਾਰ ਮੌਗਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ 

2020 ਦੀ ਜਨਸਿਣਤੀ ਸਵੱਚ ਿਥਾਨਕ ਮੁੱ ਖ-ਧਾਰਾ ਦ ੇਅਤ ੇਖਾਿ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਿੰਿਠਨ ਦੀਆ ਂ
ਅਖਬਾਰਾਂ , ਈਮੇਲ ਿਚੂੀਆਂ, ਿਨੇੁਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦੱਿਾਂ ਅਤ ੇਿਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ ੋਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, 
ਉਿਦੇ ਦਆੁਰਾ ਜਨਸਿਣਤੀ ਿਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਜਨਸਿਣਤੀ ਅਿਾਨ, ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਿੇਿਬੁੱ ਕ (Facebook), ਟਸਵੱਟਰ (Twitter), ਇੰਿਟਾਿਰਾਮ (Instagram), ਿਨੈਪਚੈਟ (Snapchat), 
ਵੀਚਟੈ (WeChat), ਵਟਿਐਪ (Whatsapp) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਿਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।  
 

ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੀਲਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ: ਛਟੋੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤ ੇਕੁਝ ਪੋਿਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰੈਿ ਕਾਨਿਰੰਿ ਆਯੋਸਜਤ 
ਕਰਨ ਤੱਕ –  ਹਰ ਯਤਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ!  
 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਸਰਕਨਿ ਐਡਵਾਂਸਿੰਿ   
ਜਿਸਟਿਜ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨਿ ਟਲੂਸਕੱਟ  (Asian Americans Advancing Justice’s Community 

Engagement and Communications Toolkit) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ! 
www.CountUsIn2020.org/resources 

http://www.countusin2020.org/resources

