
 
 

 

 

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵ ਿੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਾ ਲ ਕਰਨਾ 
 

ਸਿਾਲ? ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ  ਰਦ ਸ਼ੁ ਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  844-2020-API ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤੇ ਜਾਓ। 

 

ਜਨਗਣਨਾ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਵਕ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ! 
 

ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਯ.ੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਐਸ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸਨਾਵਲੀ ਛੋਟੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਵਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਗ਼ੁਪ੍ਤ ਹਨ। 
 

ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ੂੰ ਦ ਸਿੱ ਦਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ। ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ 
ਆਪ੍ਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਵਮਊਨਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ: 
 

ਜਨਗਣਨਾ   ੇਰੇ ਲਈ  ਹਿੱ ਤਿਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ… 
• ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਕੂਲ, ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਵਰਗੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਕਿੰਨਾ ਪੈ੍ਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਜਿੰ ਨੇ ਵਧ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱਚ ਵਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧ ਫਿੰਡ ਸਾਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਹ਼ੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। 

• ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਵਵਿੱਚ 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਕਿੰ ਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਤ ੇਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਵਕਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

• ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਵਮਊਨਟੀ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕਵਮਊਨਟੀ ਨੂਿੰ  ਪੈ੍ਸੇ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਵਕਿੱ ਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

    ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹੈ। 
• ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗ਼ੁਪ੍ਤ ਹਨ । ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਭਾਗ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ, ਅਤ ੇਲੋਕਲ 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜਿੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  
 

ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਸਰਲ ਹੈ। 
• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂਿੰ  ਘਰ ਵਵਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਵਗਣਨਾ ਸ਼ੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ, ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਰਸਤੇ ਦੀ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬਿੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ, ਵਰਸਤੇਦਾਰ, ਰੂਮਮੇਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਵਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

http://www.countusin2020.org/hotline


 
 

 

• ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅਿੱ ਧ ਵਵਿੱਚ  ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਆਿੱ ਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ  ਸਿੱ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਹੋਏਗਾ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਭਾਗ ਨੂਿੰ  ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਿੱ ਨਲਾਈਨ 
ਜਾਂ ਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਿੰ ਦੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਭਾਗ ਤ਼ੁਹਾਨੂਿੰ  ਮੇਲ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇਗਾ। 

• ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਿੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਭਾਗ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਨੂਿੰ  ਨਹੀਂ ਵਮਲਣਾ ਚਾਹ਼ੁਿੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਓ! 
 

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਵਕ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਗਣਤੀ ਸ਼ੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ 
ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਵਕਿੰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਹੈ! 

 

ਤ਼ੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤੇ ਜਨਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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