
 
ਜਨਗਿਣਤੀ 101 
ਸਵਾਲ? ਅੰਿਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਗਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  844-2020-API ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.CountUsIn2020.org/hotline ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
ਜਨਵਿਣਤੀ ਇਿੱਕ ਛਟੋੀ ਵਜਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪੁ੍ਿੱ ਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਿੁਪ੍ਤ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
 

ਜਨਿਣਨਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਵਚ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡ ੇਇਲਾਵਕਆ ਂਵਵਚ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਾਰਚ 2020 
ਵਵਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਮਲੇਿਾ।ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਣਤੀ ਹੋ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਵਸੀਵਲਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ ਦਾ 
ਆਪ੍ਣਾ ਉਗਚਤ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕੋ। 
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਵਿੱ ਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਨ ੰ  ਅਤ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਗਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਮਦਦ 
ਗਮਲਦੀ ਹੈ। 

• ਜਨਵਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸੂਚੀ ਸਕਲੂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ੍ਸ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਜਹੀਆਂ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ੈਸੇ ਦ ੇ1.5 ਗਟਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰਵੂੰਡਣ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।  

• ਜਨਵਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਸਚੂੀ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਨੁਮਾਇੂੰਦਿੀ ਦੀ ਵੂੰ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਵਜੂੰ ਨੇ 
ਵਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਹੋਵੇਿੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਵਿੱ ਧ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧੀ ਹੋਣਿੇ।  

 

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਗਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਿ਼ੁਪਤ ਰਿੱ ਖ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। 
 ਜਨਿਣਨਾ 2020 ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਿਵਰਕਤਾ ਜਾਂ  ਇਿੱਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁ੍ਿੱ ਛੇਿੀ। ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਵਬਯੂਰੋ ਨੂੂੰ  
ਤੁਹਾਡੀ ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ, ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜਬ ਤ ਕਾਨ ੰ ਨ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਜਨਵਿਣਤੀ ਸਬੂੰਧੀ ਜਵਾਬ 

ਵਸਰਫ਼ ਅੂੰਕਵਿਆ ਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤ਼ੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਿਭਾਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਗਿਿੱਚ ਗਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜੇਿਾ। ਸਰਕਾਰੀ 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਿਬੈਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਗਰਿਾਰ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਿਰ ਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਗਦਓ।  
• ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਨੋ ਰਾਿੀਂ ਜਨਗਿਣਤੀ ਦ ੇਜਿਾਬ ਦਣੇ ਲਈ ਜਨਗਿਣਤੀ ਗਿਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਿੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਜਨਗਿਣਤੀ ਬਾਰ ੇਸਿਾਲ ਪ ਿੱ ਛ।ੋ  
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਿਣਤੀ ਸਬੂੰਧੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਨਵਿਣਤੀ ਵਵਭਾਿ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 

ਇਿੱਕ ਕਾਿ਼ਿ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੇਿਾ।  

http://www.countusin2020.org/hotline


 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਈ 2020 ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਵਵਿੱ ਚ, ਜਨਵਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕ ੇਵਵਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ  ਜੁਲਾਈ 2020 ਤਿੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
  

ਕ਼ੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤ ੇਟਲੇੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਪੇ੍ਨੀਸ਼, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਰੂਸੀ, ਅਰਬੀ, 
ਟੈਿਾਲੋਿ, ਪ੍ੋਲੈਂਡੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਹਤੈੀਅਨ, ਕਰਓੇਲ, ਪ੍ੁਰਤਿਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਪ੍ਾਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਜਨਵਿਣਤੀ ਵਵਭਾਿ 59 ਗੈਰ-
ਅੂੰਿਰੇ਼ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਿਾਈਡਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ 
www.2020census.gov/en/languages.html ਤ ੇਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 
 

ਤੁਸੀਂ www.CountUsIn2020.org/resources‘ਤ ੇਜਨਵਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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