
 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਪਛਾਕਣਆ ਜਾਵੇ  

ਸਵਾਲ? ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  844-2020-API ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤ ੇਜਾਓ। 

 

ਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਊਰੋ ਕਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜੇਗਾ? 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਵਚ ਅਲਾਸਕਾ ਦ ੇਦੂਰ ਦੁਰਾਡ ੇਇਲਾਵਕਆ ਂਵਵਚ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਚ 2020 ਵਵਚ 
ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਮਲੇਗਾ।ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਵੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ 
ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ, ਆੱਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਪੇ੍ਪ੍ਰ ਫਾਰਮ ਦ ੇਦਆੁਰਾ ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਲੈ ਵਵਚ 
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਗੇਾ । ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਵਦਆਂ, 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਜਾਣਗੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 
  

ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ ੇਤੇ ਦਸਤਕ ਦਣੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ 
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦਤਾ। 
  

ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣਗ?ੇ 
ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਆੱਫ -ਕੈਂਪ੍ਸ ਕਾਲਜ ਦ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾ ਅਤ ੇਵਜੱਥ ੇਲੋਕ ਵੱਡ ੇਸਮੂਹਾਂ ਵਵਚ ਰਵਹੂੰ ਦ ੇਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ), 
ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਵਚ ਅਰੂੰ ਭ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਛਾਣੋ: 
ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ID ਬੈਜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹੋ ।ਜਨਗਣਨਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ, ਫਟੋੋ, ਯ ੂਐੱਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਯੂਰੋ ਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹਣੋ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ । 
 
 

 
 

www.census.gov ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਦਾ ਲੋਗੋ 
 

• ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਬੈਗ ਅਤੇ ਆਈ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
• ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਉੱਤ ੇਅੂੰਗਰੇ਼ਿੀ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਦਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵਕਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
• ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣ ੇਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ   9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

http://www.countusin2020.org/hotline
http://www.census.gov/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pa&u=http://www.census.gov


• ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਵਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਖੇਤਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ( https://2020census.gov/en/contact-us/rcc ) ਲਈ ਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦ ੇਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੁੂੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤ ੇਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾ਼ਿੇ ਤੇ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਵਬਯੂਰੋ ਦਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਖੇਤਰ ਵਾਲੇ  ਖੇਤਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

• ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਵਚ ਅੂੰ ਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। 
  

ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਪ਼ੁਿੱ ਛੇਗਾ? 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਸਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਸਨ ਪੱੁ੍ਛਣਗੇ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ): ਪ੍ਤਾ, ਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ, ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਰਾਏ ਤ ੇ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਵਨਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ, ਵਲੂੰ ਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ, ਨਸਲ, 
ਜਾਤੀ) । ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨੂੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਤ ੇਰੂਮਮਟੇ । ਕਈ 
ਵਾਰ ਲੋਕ ਛੋਟ ੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱ ਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਗਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ 
ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  www.CountUsIn2020.org/resources ਤੇ ਵੇਖੋ। 
  
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਨਾਗਕਰਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ , ਡਰਾਇਕਵੂੰ ਗ  ਲਾਇਸੈਂਸ; ਸਮਾਜਕ ਸ਼ੁਰਿੱ ਕਿਆ ਨੂੰ ਿਰ; ਕਰਕੈਡਟ 
ਕਾਰਡ, ਿੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਵਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਦਾਨ; ਜਾਂ ਕਪੂੰ ਨ ਕੋਡ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪ਼ੁਿੱ ਛੇਗਾ  । 
 ਜੇ ਮੈਂ ਮਈ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਫਾਲੋ-ਅਪ੍ ਕਰੇਗਾ? 

• ਮਈ ਦ ੇਅੱਧ ਸੁਰੂ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਦਰਵਾ਼ਿੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਦਰਵਾ਼ੇਿ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ 
ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਨੋ 
ਦੁਆਰਾ ਜਲੁਾਈ ਤਕ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੂੰ  ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ ੇਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ "ਨੋਵਟਸ ਆਫ ਵਵ਼ਿਟ" ਪ੍ੋਸਟਕਾਰਡ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ID ਨਾਲ ਛੱਡ 
ਦੇਣਗੇ ਵਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦਆੁਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹਫਤ ੇਬਾਅਦ ਵਾਪ੍ਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ੍ ਪੋ੍ਸਟਕਾਰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। 
• ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾੱਲ ਜਾ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਗੇ। 
• ਤੀਜੀ ਕੋਵਸਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਨੇੜਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ "ਪ੍ਰੌਕਸੀ" ਨੂੂੰ  ਵਜਵੇਂ ਪ੍ੜੋਸੀ, ਲੈਟਰ ਕੈਰੀਅਰ, 

ਆਵਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਫਰ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ
ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

• ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ: ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾ਼ੇਿ ਪ੍ੁੱ ਜਣ ਉਪ੍ਰੂੰਤ  ਵਕਸੇ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਦਖਾ ਸਕਣਗੇ ਵਜਸ ਵਵਚ 59 ਗੈਰ-ਅੂੰਗਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਚ ਇਕ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲੋੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਭਾਸਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਈੋ  ਵਵਅਕਤੀ ਉਸ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਦ ਵਵਚ 
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। 
 
ਤੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤੇ ਜਨਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। 


