
 

 

 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ  
ਸਵਾਲ? ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  844-2020-API ਤੇ 

ਿਾਲ ਿਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤੇ ਜਾਓ। 
  

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਜਵੇ ਰਕ ਸਕੂਲ, ਰਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ 
ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਪੂੂੰ ਜੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਰਗਣਤੀ ਕਿਵਾਓ! 

✓ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ, ਸਪੈਰਨਸ਼, ਚੀਨੀ (ਸਿਲੀਰਕਰਤ), ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਿੀਆਈ, ਿੂਸੀ, ਅਿਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਪੋਰਲਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, 
ਹੈਤੀਅਨ ਕਰੀਓਲ, ਪੁਿਤਗਾਲੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਗ੍ਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੂੰ  ਭਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।    

 

ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿੱ ਧ-ਮਾਿਚ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿ ਕੇ ਫ੍ੋਨ ਿਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਿ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

✓ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ, ਸਪੈਰਨਸ਼, ਚੀਨੀ (ਮੂੰਦਾਰਿਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼), ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਿੀਆਈ, ਿੂਸੀ, ਅਿਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, 

ਪੋਰਲਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਹੈਤੀਅਨ ਕਰੀਓਲ, ਪੁਿਤਗਾਲੀ ਅਤ ੇਜਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਫ੍ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।    

 

ਤੁਸੀਂ ਫ੍ੋਨ ਿਾਹੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਸਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਮਾਿਚ 2020 
ਰਵਿੱਚ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ।  

ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ      ਫ੍ਰੀ-ਨੂੰ ਬਿ 

ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ      844-330-2020 

ਸਪੈਰਨਸ਼  (Español)    844-468-2020 

ਚੀਨੀ  (ਮੈਂਡਿੀਨ) (普通話 / 普通话)  844-391-2020 

ਚੀਨੀ  (ਕੇਨਟੋਨੀਜ਼) (廣東話 / 广东话)  844-398-2020 

ਵੀਅਤਨਾਮੀ (Tiếng Việt)   844-461-2020 

ਕੋਿੀਅਨ (한국어)    844-392-2020 

ਿੂਸੀ  (Русский)    844-417-2020 

ਅਿਬੀ  (العربية)     2020-416-844 

ਤਾਗਾਲੋਗ  (Tagalog)    844-478-2020 

ਪੋਰਲਸ਼  (Polski)    844-479-2020 

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

ਫ਼੍ਰੇਂਚ  (Français)   844-494-2020 

ਹੇਤੀਅਨ ਕਿੀਓਲ (Kreyòl Ayisyen) 844-477-2020 

ਪੁਿਤਗੀਜ਼ (Português)  844-474-2020 

ਜਾਪਾਨੀ (日本語)   844-460-2020 

ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ  (ਪੀਯੂਿੋਤੋ  ਰਿਕੋ  ਰਨਵਾਸੀ ) 844-418-2020 

ਸਪੈਰਨਸ਼  (ਪੀਯੂਿੋਤੋ  ਰਿਕੋ ਰਨਵਾਸੀ) 844-426-2020 

ਟੈਲੀਫ੍ੋਨ ਰਡਸਪਲੇ ਯੂੰਤਿ    (TDD) 844-467-2020 

 

✓ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਸਪੈਰਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵਿੱਚ ਿਾਗ੍ਜੀ ਜਨਗ੍ਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

ਜਨਗਣਨਾ ਰਬਊਿੋ ਮਾਿਚ ਜਾਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਰਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਫ੍ਾਿਮ ਭੇਜੇਗਾ। 
 

ਜਨਗਣਨਾ ਰਬਯੂਿੋ ਕੋਲ  www.2020census.gov/en/languages.html. ਤੇ ਅੂੰ ਗਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੀ  ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਨੂੂੰ  
ਸਮਝਣ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿੋਤ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਭਾਸਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਮਿੱਗਿੀ  
www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html.ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਰਲਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਈਡ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 
ਕੀਤਾ ਨਮੂਨਾ  ਸੂੰ ਸਕਿਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਭਿ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦੇ, ਪਿ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਵਾਲਾ ਫ੍ਾਿਮ ਭਿਦੇ ਹੋਏ 
ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।    

 

ਵੀਡੀਓ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਈਡ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ 
ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਅਤੇ 
ਪੁਿੱ ਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    

 

ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂੰਗਰਰਹ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।  

ਅਲਬਾਨੀਆਈ, ਅਮਿੀਕੀ ਸੂੰ ਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਅਮਹਾਰਿਕ, 

ਅਿਬੀ, ਅਿਮੀਨੀਆਈ, ਬੰਗ੍ਾਲੀ, ਬੋਸਨੀਅਨ, 

ਬੁਲਗਾਿੀਅਨ, ਬਰਮੀ, ਚੀਨੀ, ਕਰੋਏਸੀਆਈ, ਚੈੈੱਕ, ਡਿੱਚ, 

ਫ੍ਾਿਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਿਮਨ, ਯੂਨਾਨੀ, ਗ਼੍ੁਜਰਾਤੀ, ਹੈਤੀਆਈ 
ਕਰੀਓਲ, ਰਹਬਿਾਨੀ, ਕਹੰਦੀ, ਹਮੋਂਗ੍, ਹੂੰਗਿੀਆਈ, ਇਗਬ,ੋ 

ਆਈਲੋਿਾਨੋ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਆਈ, ਇਤਾਲਵੀ, ਜਪ੍ਾਨੀ, 
ਖਮੇਰ, ਿੋਰੀਆਈ, ਲਾਓ, ਰਲਥੁਆਨੀਆਈ, ਮਕਲਆਲਮ, 

ਮਰਾਠੀ, ਨਵਾਜੋ, ਕਨਪ੍ਾਲੀ, ਪੋਰਲਸ, ਪੁਿਤਗਾਲੀ, 
ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਿੋਮਾਨੀ, ਿੂਸੀ, ਸਿਬੀਆਈ, ਕਸਨਹਲਾ, 
ਸਲੋਵਾਕ, ਸੋਮਾਲੀ, ਸਪੈਰਨਸ, ਸਵਾਰਹਲੀ, ਤਾਗ੍ਾਲੋਗ੍, 

ਤਕਮਲ, ਤੇਲਗ੍ , ਥਾਈ, ਟਾਈਗਰਿਰਨਆ, ਤੁਿਕੀ, ਤਵੀ, 
ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ, ਉਰਦ , ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਰਯਿੱ ਦੀਸ, ਯੋਿੂਬਾ 

 

ਚਮੋਿੋ, ਚੂਕੇਸ, ਹਵਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਿਸਲੇਜ਼, ਪਲਾਉਨ, ਸਮੋਅਨ, ਟੋਂਗਨ, ਵਕਾਰਵਤੀ ਰਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੂੰਗਰਰਹ 
www.CountUsIn2020.org/resources ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  
 

ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੰ  ਕਿਸ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਬਾਿੇ ਕਈ ਸੂੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਿੱ ਥ-ਪਿੱਤਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਵੈੈੱਬ ਪਰਤਆਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ:  

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


 

 

 

• www.CountUsIn2020.org/resources - ਚਮੋਿੋ, ਚੀਨੀ (ਸਿਲੀਰਕਰਤ ਅਤੇ ਪਿੂੰ ਪਰਿਕ), ਚੂਕੇਸ, ਗੁਜਿਾਤੀ, 
ਹਵਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਹੂੰ ਦੀ, ਹਮੋਂਗ, ਜਪਾਨੀ, ਖਮੇਿ, ਕੋਿੀਆਈ, ਲਾਓ, ਮਾਿਸਲੇਜ਼, ਰਨਪਾਲੀ, ਪਲਾਉਨ, ਪੂੰਜਾਬੀ, 
ਸਮੋਅਨ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਥਾਈ, ਟੋਂਗਨ, ਉਿਦ,ੂ ਵਕਾਰਵਤੀ, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ 

• www.hagasecontar.org/resources - ਸਪੈਰਨਸ਼ 
• www.yallacountmein.org - ਅਿਬੀ  

 

ਿੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਨਗ੍ਣਨਾ ਨ ੰ  ਲੈ ਿ ੇਕਿਸ ੇਨਾਲ ਗ੍ਿੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਨ ੰ  ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 
ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  

ਸੂੰਪਿਕ ਕਿੋ: 

• ਮਿਦਮਸੁਮਾਿੀ ਰਬਯੂਿੋ ਦੀ ਪਰਸਨਾਵਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫ੍ੋਨ ਲਾਈਨ (ਉੱਪਿ ਦੇਖੋ)  
• ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤ ੇਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ  ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਿਦਮਸੁਮਾਿੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  844-2020-API ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਿੋ। 
• ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਈਬਰੇਿੀ ਦੇ ਨਾਲ। 
• ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਾ ਦਾ ਫ੍ਾਿਮ ਭਿਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ NALEO ਰਸਿੱ ਰਖਅਕ ਫ੍ੂੰਡ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਿੀ 

ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  877-352-3676 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
• ਤੁਸੀਂ ਮਿਦਮਸੁਮਾਿੀ ਨੂੂੰ  ਭਿਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਿਬੀ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ 

ਯੇਲਾਕਾਉਂਟਮੈਨ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  83 833—3DD-OUNI ਜਾਂ 833--333--6864 ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤੇ ਜਨਰਗਣਤੀ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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