
 

 

 

 

ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ 
ਸਵਾਲ? ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  844-2020-API ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤੇ ਜਾਓ। 
ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਿ ਰਿੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ  

• ਜਨ-ਗਣਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਤੁਿਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਸਿਤ-ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਵਕੰਨੀ ਪੰੂ੍ਜੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ -- ਤੁਿਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵ ਿੱਚ ਵਜੰਨੇ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਿੋ ੇਗੀ, ਤੁਿਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੰੂ ਓਨੀ ਿੀ  ਿੱ ਧ ਪੰੂ੍ਜੀ ਵਿਲੇਗੀ।   

• ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਪ ੰ ਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ!   

 

ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਿੱਚ ਬੁਵਨਆਦੀ ਸ ਾਲ ਪੁ੍ਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਿ ਰਿੇ ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ 
ਉਿਰ, ਨਾਿ, ਨਸਲ, ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪੁ੍ਿੱ ਛਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਵਿੱ ਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ 
ਪੁਿੱ ਵਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।   
 

ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਵਹਣਗੇ।  
❖ ਤੁਿਾਡੇ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜ ਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਬੇਿਦ ਸਖ਼ਤ ਕਨੰੂਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।  
❖ ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਬਾਗ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ  ੀ (ICE, ਪੁ੍ਵਲਸ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿੇਤ) ਤੁਿਾਡੀ ਵਨਿੱਜੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ।  
❖ ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਬਾਗ ਤੁਿਾਡੇ ਜ ਾਬਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਜਨਸੰਵਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਜਣ ਲਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਿੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤੁਿਾਡੇ ਸ਼ਵਿਰ ਵ ਿੱਚ ਵਕੰਨੇ ਲੋਕ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਉਿਰ, ਵਲੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। 
ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਬਾਗ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ-ਵ ਸ਼ੇਸ਼  ਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।  
 

ਕਨੰੂਨ  ਿੱਲੋਂ ਇਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿਰ ਇਿੱਕ ਵ ਅਕਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇ ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ 
ਸਿੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜ ਾਬਾਂ ਵ ਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ।    
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਵਦੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ ਾਲ ਛਿੱਡ  ੀ ਵਦੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਰਿ ਦੀ ਵਫਰ 
 ੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰ ਵਲਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਸ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਸ ਾਲ ਦਾ ਜ ਾਬ ਨਿੀਂ ਵਦੰਦੇ, ਤਾਂ 
ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਬਾਗ ਨਾਿੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁ੍ਿੱ ਛਣ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਇਿੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਬਾਗ ਦੇ 
ਕਰਿਚਾਰੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਵਜੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿੱਟ ਸ ਾਲ ਛਿੱਡਦੇ ਿੋ, ਓਨੀ ਿੀ ਘਿੱਟ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੈ ਵਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵ ਬਾਗ ਤੁਿਾਡੇ 
ਨਾਲ ਵਫਰ ਤੋਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ।  

ਤੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤੇ ਜਨਵਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
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