
 

 

 

 

 
2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਸਪਾਂਸ ਵਿਕਲਪ 
 

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

 

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਿੱਚ ਯ.ੂ ਐੱਸ. ਵ ਿੱਚ ਰਵਿਣ  ਾਲੇ ਿਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿੋ ਜਾ ੇਗੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿ ੁੰ ਦੀ 
ਿੈ ਅਤੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਵਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਫੁੰਡ ਦੀ  ੁੰਡ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕ ਝ 
ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ 2010 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ  ਿੱਖਰੀ ਿੈ। 
 
ਤ਼ੁਸੀਂ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ! 
2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਵਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਿੋ ੇਗੀ ਜੋ ਿਰ ਵ ਅਕਤੀ ਨੂੁੰ  ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਦੇ ੇਗੀ । ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਿੱਧ ਵ ਿੱ ਚ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਨ ੀਰੇਸ਼ਨ ਪਿਾਪਤ ਿੋਏਗਾ। ਤ ਿਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ ਾਬ ਦਣੇ ਦੀ 
ਸੁੰਭਾ ਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਇਨ ੀਰੇਸ਼ਨ ਪਿਾਪਤ ਿੋਏਗਾ ਜੋ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਜ ਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 
ਇਿੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਨ ੀਰੇਸ਼ਨ ਪਿਸਨ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਾਪਤ ਿੋਏਗਾ। 
ਬਿ ਤੇ ਪਵਰ ਾਰ ਮੇਲ ਵ ਿੱਚ ਯ ਨੀਕ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਦੀ  ੈਬਸਾਈਰ ਦੇ  ਬੈ ਪਤੇ ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪਿੱ ਤਰ ਪਿਾਪਤ 
ਕਰਨਗੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ ੀਰਸ਼ੇਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ । 

• ਇਿ ਸ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ 2020 ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ  ਬੈਸਾਈਰ ਤੇ ਜਾਉ । 
• ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਇਿੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਆਪਣ ੇਪਤੇ ਤੇ ਰਵਿਣ 

 ਾਲੇ ਿਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ । ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਗ ਆ ਵਦੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ  ੀ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ 
ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

 
ਤ ਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਕੁੰ ਵਪਊਰਰ, ਰੈਬਲੇਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਰਫਨੋ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

• ਆਨਲਾਇਨ ਜ ਾਬ ਦੇਣ  ਲੇੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਰੌਜਰ ਇੁੰਰਰਨ ੱਰ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਸਫਾਰੀ, ਕਰੋਮ, ਜਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਿਨ। 
• ਆਨਲਾਇਨ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਉਪਕਰਣ ਿਨ ਪੀਸੀ, ਆਈਫਨੋ 5 ਅਤ ੇਬਾਦ ਦ ੇਆਈਫੋਨ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਆਈਪਡੈ, ਅਤ ੇਸੈਮਸੁੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ ਅਤ ੇਰਬੈਲੇਰ। 
 

ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੁੰਰਰਨ ਰ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ  ੀ ਤ ਸੀਂ 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਿੋ। 
• ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜ ਾਬ ਨਿੀਂ ਵਦੁੰ ਦੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਥੌੀ ਮੇਵਲੁੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕ ਵ ਚ 

ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭੇਜ ਦ ੇੇਗਾ. ਇਿ ਚੌਥੀ ਮੇਵਲੁੰ ਗ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਜਨਗਣਨਾ ਪਿਤੀ ਜ ਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵਦ ਾਉਣ 
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਿਿੱਸਾ ਿੈ। 

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

 

• ਕ ਝ ਲਾਇਬਿੇਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸੁੰ ਸਥਾ ਾਂ ਕੁੰ ਵਪਊਰਰ ਜਾਂ ਰੇਬਲੇਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਜਥੇ ਲੋਕ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਭਰਨ ਲਈ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਕੋ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਨ  ਾਲੀ ਜ ਾਬਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਵਖਆ ਦੀ ਕਈੋ ਸੀਮਾ ਨਿੀਂ ਿੋ ੇਗੀ। 
 

 ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ 12 ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾਿਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 12 ਗੈਰ-ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ: ਸਪੈਵਨਸ, ਚੀਨੀ (ਸਰਲ),  ੀਅਤਨਾਮੀ, 
ਕੋਰੀਅਨ, ਰਸੀਅਨ, ਅਰਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਪੋਵਲਸ, ਫਰੈਂਚ, ਿੈਤੀਅਨ ਕਿੀਓਲ, ਪ ਰਤਗਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ।  
ਤ ਸੀਂ ਫਨੋ ਤੇ ਮਰਦਮਸ ਮਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ ਲਈ ਵਬਯੂਰੋ ਨੂੁੰ   ੀ ਕਾਲ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਿੋ। ਫੋਨ ਸਿਾਇਤਾ 12 ਗੈਰ-ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਭਾਸਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ: ਸਪੈਵਨਸ, ਚੀਨੀ (ਮੈਂਡਵਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਰੋਨੀਜ),  ੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਰੂਸੀ, ਅਰਬੀ, ਤਾਗਾਲੋਗ, ਪੋਵਲਸ, 
ਫਰੈਂਚ, ਿੈਤੀਆਈ ਕਿੀਓਲ, ਪ ਰਤਗਾਲੀ ਅਤ ੇਜਾਪਾਨੀ। 
 
ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਸਰਫ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਵਨਸ ਵ ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 
 
ਭਾਸਾ ਗਾਈਡ, ਜੋ ਅਨ  ਾਵਦਤ ਸੁੰਦਰਭ ਸਾਧਨ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੁੰਗਿੇਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ  ਭਰਨ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ, ਅਤੇ 59 ਗੈਰ-ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਾਂ ਲਈ ਸਬਦਾ ਲੀ ਵਬਯੂਰੋ ਦੀ  ੈੱਬ ਸਾਈਰwww.2020census.gov/en/languages.html.  ਤ ੇ
ਉਪਲਬਧ ਿਨ । ਸਾਡੀ ਤਿੱਥ ਸੀਰਾਂ ,ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਕੀ ਪ ਿੱ ਛਦਾ ਿੈ, ਵਕ ੇਂ ਜ ਾਬ ਦੇਣਾ ਿੈ ਅਤ ੇਸਿਾਇਤਾ ਵਕ ੇਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਿੈ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/resources ਤੇ  ੇਖੋ । 
 
ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ ਾਬਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ 
ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਭਾਗ ਤ ਿਾਡ ੇਆਨਲਾਈਨ ਜ ਾਬਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁੰਮ  ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ। । ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਭਾਗ ਤ ਿਾਡ ੇਡੇਰਾ ਨੂੁੰ  ਇਿੱਕ 
ਫਾਰਮੈਰ ਵ ਿੱਚ ਏਨਵਕਿਪਰ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣਾ ਮ ਸਕਲ ਿੈ । ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਭਾਗ ਜ ਾਬ ਦ ੇਡਰੇਾ ਨੂੁੰ  ਦੋ  ਾਰ ਐਨਵਕਿਪਰ ਕਰੇਗੀ । 
ਪਵਿਲਾਂ ਇੁੰ ਵਕਿਪਸਨ ਉਦੋਂ ਿ ੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸਬਵਮਰ ਬਰਨ ਨੂੁੰ  ਦਬਾਉਂਦੇ ਿੋ । ਐਨਵਕਿਪਸਨ ਦਾ ਦਜੂਾ ਸਮੂਿ ਉਦੋਂ ਿ ੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਡਰੇਾ 
ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਡੇਰਾਬੇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿ ੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈ । ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਭਾਗ ਇਿ ਸ ਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਘ ਰਾਲੇ 
ਕਰਨ  ਾਲੇ, ਿੈਕਰ ਜਾਂ ਿੋਰ ਮਾੜ ੇਅਵਭਨੇਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਾਿੀਂ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤ ੇਜ ਾਬਾਂ ਤਿੱਕ ਨਿੀਂ ਪਿ ੁੰ ਚ ਸਕਨ । 
 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਭਾਗ ਨੂੁੰ  ਤ ਿਾਡੀ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੁੰਸੀਆਂ, ਇਮੀਗਿੇਸਨ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ 
ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ ਿੈ । ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੁੰ ਨ ਤ ਿਾਡੇ ਜ ਾਬ ਨੂੁੰ  ਸਾਂਝਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਿਨ ! ਜਨਗਣਨਾ ਦ ੇਜ ਾਬ 
ਵਸਰਫ ਅੁੰਕਵੜਆ ਂਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ । 
 

        ਤ ਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤੇ ਜਨਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
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2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਸਪਾਂਸ ਵਿਕਲਪ 

ਤ ਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ: 

✓ ਆਨਲਾਈਨ  

✓  ਫੋਨ  

✓ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮ   

 
   
 

 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ ਉਸ ਫੋਨ 
ਨੁੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ 

ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜ ਾਬ 
ਦੇਣ ਲਈ ਤ ਸੀਂ 2020 ਜਨਗਣਨਾ 

ਦੀ  ੈਬਸਾਈਰ ਤੇ ਜਾਉ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ 
ਜਾਂ ਫੋਨ ਤ ੇਜ ਾਬ ਨਿੀਂ ਵਦੁੰਦੇ, 

ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਕਾਗਜ਼ ਦਾ 
ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦੇ ੇਗਾ 

ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਦੇ ਨੋਵਰਸ ਵ ਚ 
2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੋਨ 

ਨੁੰ ਬਰ ਿੋ ੇਗਾ 

ਜਨਗਣਨਾ ਵਬਊਰੋ ਤ ਿਾਨੂੁੰ  ਈਮੇਲ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱ ਕ 
ਨੋਵਰਸ ,ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 
ਦੀ  ੈੱਬਸਾਈਰ ਦੇ ਵਲੁੰ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ੇਗਾ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਗ ਆ ਵਦੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ  ੀ ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਮ ਿਿੱਈਆ ਕਰ ਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ  

ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦ ੇਿੋ। 

12 ਭਾਸਾ ਾਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਿਾਇਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ 
ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਿੈ 

ਆਪਣ ੇਪਤੇ ਤੇ ਿਰੇਕ ਨੂੁੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ ਵਨਸਵਚਤ 
ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ 


