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2020 ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
2020 ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਤੇ

ਪ੍ ਤੀਕਕਕਿਆ ਕਕਵੇ ਂ ਕਿੀਏ

2020 ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਹਿ ੱ ਕ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹ।ੈ
ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦਸ਼
ੇ ਯ.ਐਸ.
ੂ
ਮਵਚ
ੱ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ
ੱ ਵਾਰ, ਕਵਲ
ੇ
ਇਕ
ੱ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ
ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਸਿਦਾਇ
ੁ
ਮਵਚ
ੱ ਹਰ ਇਕ
ੱ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਿਦਦ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹ।ੈ

ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਹਤਵਪਿਣ
ੱ ੂ ਹ।ੈ
ਯ.ਐਸ.
ੂ
ਸਮਵਧਾਨ
ੰ
ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ
ੱ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਹਦੀ
ੁ ੰ ਹ।ੈ
ਨਤੀਮਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਹਰਕ
ੇ ਰਾਜ ਮਵਚ
ੱ ਕਾਗਰਸ
ਂ
ਮਵਚ
ੱ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਨੂੰ ਸਮਨਸ਼ਮਚਤ
ੁ
ਕਰਨ, ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜਮਲਆ
ਹ ਂ ਲਈ ਸੀਿਾਵਾਂ ਮਤਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਰਧਾਮਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ
ਂ ਹੈ ਮਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਦਾਇਆ
ੁ
ਂ ਮਵਚ
ੱ ਸਘੀ
ੰ ਫਮਡਗ
ੰ ੰ ਮਵਚ
ੱ $675
ੱ ਮਕਨ
ੰ ੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਬਲੀਅਨ ਨਾਲੋ ਂ ਵਧ

ਭਾਗ ਲਣਾ
ੈ ਤਹਾਡਾ
ੁ
ਨਾਗਕਿਕ ਫਿਜ਼ ਹ।
ੈ
ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾ
ੂ ਕਰਨਾ ਲੜੀਦਾ
ੋ ਂ ਹ;ੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਕਤਤਰ
ੋ ੰ ਮਵਚ
ੱ ਭਾਗ ਲਣ
ੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਮਹਣ "ਿਰੀ
ੇ ਮਗਣਤੀ ਹਦੀ
ੁ ੰ ਹ!"
ੈ ਦੀ ਇਕ
ੱ ਮਵਧੀ ਹ।ੈ

ਤਹਾਡੀ
ੁ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਗਪਤ
ੁ ਹ।
ੈ
ਸਘੀ
ੰ ਕਾਨਨ
ੂੰ ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਉਤਰਾ
ੱ ਂ ਨੂੰ ਸਰਮਖਅਤ
ੁ ੱ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਉਤਰਾ
ੱ ਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਵਲ
ੇ
ਅਕੜ
ੰ ੇ ਪਸ਼
ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡ
ੁ ੇ ਮਖਲਾਫ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਏਜਸੀ
ੰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਆਰਾ
ੁ
ਵਰਤੋ ਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration
U.S. CENSUS BUREAU

TM

This is the official questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.
TM

This is the o˜cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

Start here

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration
U.S. CENSUS BUREAU
FOR
OFFICIAL
USE ONLY

2020 ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀ
੍
ਨੂੰ ਪਿਾ
ੂ ਕਿਨ ਲਈ

ਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਿਤੋ ਂ ਕਿ।
ੋ

OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.
Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

Mark all that apply.
Children, related or unrelated, such as newborn babies,
grandchildren, or foster children

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
mos t of the time.
• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online or call the number on page 8.

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws
Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters
People staying here temporarily

The census must also include people without a permanent
place to live, so:
• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
s taying here on April 1, 2020, count that person.

No additional people

3.

Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

4.

What is your telephone number?

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:
• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.
• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.
• L eave these people off your questionnaire, even if the y will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

1.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?
Rented?
Occupied without payment of rent?

We will only contact you if needed for official Census Bureau
business .
Telephone Number

How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?
Number o f people =

2

Were there any additional people staying here on April 1, 2020
that you did not include in Question 1?

–

–

2020 ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਸ਼ਨਾਵਲੀਆ
੍
ਂ ਦਸ਼
ੇ ਭਰ ਮਵਚ
ੱ ਿਲਬਕਸਾ
ੇ ੌ ਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ

ਮਵਚ
ੱ ਪਜਾਈਆ
ੁ
ਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
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ਸ ਤੋ ਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੋ
1.

ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲੱ ਭਭੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਮਹਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਖੋ ਲੋਹ।

2.

ਇਸ ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਾਈਡ ਮਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਅੰ ਗਰੇ ਜੀ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ । ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ ।

3.

ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲੇ ਪ੍ ਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਦਉ, ਹੇ ਠਾਂ ਮਦੱ ਭਤੇ ਗਏ ਮਦਸ਼ਾ ਮਨਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਇਸ
ਘਰ, ਅਪਾਰਟਿੈ ਂਟ, ਜਾਂ ਿੋ ਬਾਈਲ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹੋ ਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰੋ ।

ਕਕਸ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿਨੀ ਹੈ
ਘਿ, ਅਪਾਿਟਮੈ ਂਟ ਜਾਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਘਿ ਕਵੱ ਚ ਿਕਹਣ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿੋ :

ਜਨਗਣਨਾ ਕਬਊਿੋ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ
ਵੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈ :

• ਬੱ ਮਚਆਂ ਸਿੇ ਤ, ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰੋ , ਮਜਹੜੇ
ਮਜਆਦਾਤਰ ਇੱ ਥੇ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ ਦਂਦੇ ਹਨ।

•

• ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਈ
ੋ ਵੀ ਰਮਹਦਾ
ੰ ਜਾਂ ਸਂੌ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ , ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮਦਉ ਔਨਲਾਈਨ।
ਜਨਗਣਨਾ ਕਵੱ ਚ ਿਕਹਣ ਲਈ ੱ ਕ ਕਬਨਾਂ ਸਥਾਈ
ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਮਲ ਕਿਨਾ ਜ਼ਿੂ ਿੀ ਹੈ :
• ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਈ ਮਵਅਕਤੀ ਮਜਸ ਕੋ ਲ ਰਮਹਣ ਲਈ
ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਪ੍ੈ ਲ 2020 ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ
ਰਮਹ ਮਰਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਕਰੋ ।

1 ਅਪ੍ੈ ਲ 2020 ਨੂੰ ਨਰਮਸੰ ਗ ਹੋ ਿ, ਜੇ ਲਹ, ਕੈ ਦ,
ਮਹਰਾਸਤੀ ਸੁਮਵਧਾ ਆਮਦ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ
ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ।

• ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਮਵੱ ਚ ਛੱ ਡ ਮਦਉ,
ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ੳਹ ਕਾਲਜ, ਨਰਮਸੰ ਗ ਹੋ ਿ, ਮਿਲਟਰੀ,
ਜੇ ਲਹ, ਆਮਦ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਰਮਹਣ ਲਈ
ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਪੜੋਹ ।
ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ ।
ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਗਣਨਾ ਮਬ ਰੋ
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ਮੂਹਿਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ
ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ
1 ਅਪ੍ੈ ਲ 2020 'ਤੇ ਸ ਘਿ, ਅਪਾਿਟਮੈ ਂਟ, ਜਾਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਘਿ ਕਵੱ ਚ ਿਕਹਣ
ਜਾਂ ਠਕਹਿਨ ਵਾਲੇ ਕਕੰ ਨੇ ਲੋ ਕ ਸਨ?

ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਗਣਤੀ
ਕੀ 1 ਅਪ੍ੈ ਲ 2020 ਨੂੰ ੱ ਥੇ ਕੋ ਈ ਹੋ ਿ ਲੋ ਕ ਿਕਹ ਿਹੇ ਸਨ, ਕਜਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ ਸ਼ਨ
1 ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਸ ਸਭ 'ਤੇ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
 ਬੱ ਚੇ, ਸੰ ਬੰਮਧਤ ਜਾਂ ਅਸੰ ਬੰਮਧਤ, ਮਜਵੇ ਂ ਮਕ ਨਵ-ਜੰ ਿੇਂ ਬੱ ਚੇ, ਪੋ ਤੇ-ਪੋ ਤੀਆਂ , ਜਾਂ
ਪਾਮਲਆ ਹੋ ਇਆ ਬੱ ਚੇ (foster)
 ਮਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰ, ਮਜਵੇ ਂ ਮਕ ਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ, ਚਚੇ ਰੇ ਭਰਾ-ਭੈ ਣ, ਇਨ-ਲਾਅ
 ਜੋ ਮਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਣ, ਮਜਵੇ ਂ ਮਕ ਰੂ ਿਿੇ ਟ ਜਾਂ ਮਲਵ-ਇਨ ਦਾਈਆਂ
 ਅਸਥਾਈ ਰੂ ਪ ਮਵੱ ਚ ਇੱ ਥੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
 ਕੋ ਈ ਵਾਧੂ ਲੋ ਕ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਹ ਘਿ, ਅਪਾਿਟਮੈ ਂਟ, ਜਾਂ ਮੋ ਬਾਈਲ ਘਿ ਹੈ —
ਇੱ ਕ ਡੱ ਬੇ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ।
 ਕੀ ਮਗਰਵੀਨਾਿਾ ਜਾਂ ਲੋ ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ ਮਕਸੇ
ਮਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਮਦਆ ਮਗਆ ਹੈ ? ਘਰੇ ਲੂ ਇਕਮਵਟੀ ਕਰਜੇ ਸ਼ਾਿਲ
ਕਰੋ ।
 ਕੀ (ਮਗਰਵੀਨਾਿਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋ ਂ ਮਬਨਾਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਮਰਵਾਰ ਦੇ
ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿੁਫਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਖਰੀਮਦਆ ਮਗਆ ਹੈ ?
 ਮਕਰਾਏ 'ਤੇ ?
 ਮਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਬਨਾ ਕਬਜ਼ਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਟੈ ਲੀਫੋ ਨ ਨੰਬਿ ਕੀ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰ ਅਮਧਕਾਮਰਤ ਜਨਗਣਨਾ
ਮਬ ਰੋ ਦੇ ਮਬਜ਼ਨੈ ਸ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ।
ਟੈ ਲੀਫੋ ਨ ਨੰਬਰ
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ਸਫਾ 2 ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ
ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਕ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਦਾਨ ਕਰੋ । ਜੇ ਕਰ
ਕੋ ਈ ਇੱ ਥੇ ਅਮਜਹਾ ਮਵਅਕਤੀ ਰਮਹ ਮਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਇਸ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਾਲਕ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਵਅਕਤੀ 1 ਵਜੋ ਂ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੋ । ਜੇ ਕਰ ਿਾਲਕ ਜਾਂ ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱ ਥੇ
ਨਹੀਂ ਰਮਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇੱ ਥੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਮਵਅਕਤੀ ਵਜੋ ਂ ਸੂਚੀਬੱ ਧ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 1।
ਕਵਅਕਤੀ 1 ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ?
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਮਵਅਕਤੀ 1 ਦਾ ਨਾਿ ਦੱ ਸੋ ।
ਪਮਹਲਾ ਨਾਿ

(frst name)

ਆਖਰੀ ਨਾਿ

(last name[s])

ਮਵਚਕਾਰਲੇ ਦਸਤਖਤ

(middle initial)

ਕਵਅਕਤੀ 1 ਦਾ ਕਲੰ ਗ ਕੀ ਹੈ ? ਇੱ ਕ
 ਪੁਰਸ਼

ਡੱ ਬੇ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ।
 ਿਾਦਾ

ਕਵਅਕਤੀ 1 ਦੀ ਉਮਿ ਕਕੰ ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ 1 ਦੀ ਜਨਮ ਕਮਤੀ ਕਕਹੜੀ ਹੈ ?
1 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਿਰ ਦੇ ਬੱ ਮਚਆਂ ਲਈ, ਉਿਰ ਨੂੰ ਿਹੀਮਨਆਂ ਮਵੱ ਚ ਨਾ ਮਲਖੋ । ਉਿਰ
ਨੂੰ 0 ਦੇ ਰੂ ਪ ਮਵੱ ਚ ਮਲਖੋ ।
1 ਅਪ੍ੈ ਲ
2020 ਨੂੰ

ਿਹੀਨਾ

ਮਦਨ

ਜਨਿ ਦਾ ਸਾਲ

ਉਿਰ, ਸਾਲਾਂ
ਮਵੱ ਚ
ਕੀ ਕਵਅਕਤੀ 1 ਕਹਸਪੈ ਕਨਕ, ਲਾਤੀਨੋ ਜਾਂ ਸਪੈ ਕਨਸ਼ ਮੂਲ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਹੈ ?
 ਨਹੀਂ, ਮਹਸਪਮਨਕ,
ੈ
ਲਾਤੀਨੋ ਜਾਂ ਸਪਮਨਸ਼
ੈ ਿਲ
ੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 ਹਾਂ, ਿੈ ਕਸੀਕਨ, ਿੈ ਕਸੀਕਨ ਐਿ., ਮਚਕਾਨੋ
 ਹਾਂ, ਮਪ ਰਟੋ ਮਰਕਨ
 ਹਾਂ, ਮਕ ਮਬਆਈ
 ਹਾਂ, ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਮਹਸਪੈ ਮਨਕ, ਲਾਤੀਨੋ ਜਾਂ ਸਪੈ ਮਨਸ਼ ਿੂਲ — ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ , ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋ , ਸਾਲਵਾਡੋ ਮਰਆਈ, ਡੋ ਿੀਮਨਕਨ, ਕੋ ਲੰ ਮਬਆਈ, ਗੁਆਟੇ ਿਾਮਲਆਈ,
ਸਪੈ ਮਨਆਰਡ, ਇਕੂਆਡੋ ਮਰਆਈ, ਆਮਦ।
ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਗਣਨਾ ਮਬ ਰੋ
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ਸਫਾ 2 ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋੋ
ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ
ਕਵਅਕਤੀ 1 ਦੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ?
ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਡੱ ਮਬਆਂ 'ਤੇ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਿੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ ।
 ਗੋ ਰੇ — ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ , ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ , ਜਰਿਨ, ਆਇਮਰਸ਼, ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼, ਇਤਾਲਵੀ,
ਲੇ ਬਨਾਨੀ, ਮਿਸਰੀ, ਆਮਦ।
 ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਅਿਰੀਕਨ — ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ , ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ , ਅਫਰੀਕਨ
ਅਿਰੀਕਨ, ਜਿੈ ਕਨ, ਹੇ ਮਸ਼ਅਨ, ਨਾਈਜੀਮਰਆਈ, ਇਥੋ ਪੀਆਈ, ਸੋ ਿਾਲੀ,
ਆਮਦ।
 ਅਿਰੀਕੀ ਇੰ ਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਿੂਲ ਮਨਵਾਸੀ — ਨਾਿਜ਼ਦ ਜਾਂ
ਿੁੱਖ ਕਬੀਲੇ (ਕਬੀਮਲਆਂ ) ਦਾ ਨਾਿ ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ , Navajo Nation,
Blackfeet Tribe, ਿਾਯਾਨ, ਐਜ਼ਟੈ ਕ, Native Village of
Barrow Inupiat Traditional Government, Nome
Eskimo Community, ਆਮਦ।
 ਚੀਨੀ
 ਵੀਅਤਨਾਿੀ
 ਮਫਲੀਪੀਨੋ
 ਕੋ ਰੀਆਈ
 ਏਮਸ਼ਆਈ ਭਾਰਤੀ  ਜਾਪਾਨੀ
 ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਏਮਸ਼ਆਈ
— ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋ ,
ਪਾਮਕਸਤਾਨੀ,
ਕੰ ਬੋ ਮਡਆਈ, ਿੋ ਂਗ,
ਆਮਦ।

 ਹਵਾਈ ਦੇ ਿੂਲ ਮਨਵਾਸੀ
 ਸਾਿੋ ਅਨ
 ਚਿੋ ਰੋ
 ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਪੈ ਸੀਮਫਕ ਟਾਪੂ
ਵਾਸੀ — ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ ,
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ,ੋ ਟਂੌ ਗਨ,
ਮਫਜੀਅਨ, ਿਾਰਸ਼ਲੀਜ਼,
ਆਮਦ।

 ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਜਾਤੀ — ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਿੂਲ ਨੂੰ ਮਪ੍ੰ ਟ ਕਰੋ ।
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ਹਿ ਵਾਧੂ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ
ਹਿੇ ਕ ਵਾਧੂ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਕਦੱ ਤਤੇ ਦੋ ਪ੍ ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ

ਕੀ ਹ ਕਵਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌ ਿ 'ਤੇ ਕਕਤੇ ਹੋ ਿ ਿਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠਕਹਕਿਆ ਹੋ ਆ ਹੈ ?
ਉਸ ਸਭ 'ਤੇ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
 ਨਹੀਂ
 ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਲਈ
 ਹਾਂ, ਿਾਪਾ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਮਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰ
ਨਾਲ
 ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਸਾਇਨਿੈ ਂਟ
ਲਈ
 ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ
ਮਰਹਾਇਸ਼ ਮਵੱ ਚ
 ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਜੌ ਬ ਜਾਂ ਮਬਜ਼ਨੈ ਸ ਲਈ

ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਜੇ ਲਹ ਜਾਂ ਕੈ ਦ ਮਵੱ ਚ
 ਹਾਂ, ਇੱ ਕ ਨਰਮਸੰ ਗ ਹੋ ਿ ਮਵੱ ਚ
 ਹਾਂ, ਮਕਸੇ ਹੋ ਰ ਕਾਰਣ ਲਈ

ਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ 1 ਨਾਲ ਕੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ ?
ਇੱ ਕ ਡੱ ਬੇ 'ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ।
 ਮਵਰੋ ਧੀ ਮਲੰ ਗ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਜੀਵਨਸਾਥੀ
 ਮਵਰੋ ਧੀ ਮਲੰ ਗ ਅਣਮਵਆਮਹਆ ਸਾਥੀ
 ਉਸੇ ਮਲੰ ਗ ਵਾਲਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਜੀਵਨਸਾਥੀ
 ਉਸੇ ਮਲੰ ਗ ਵਾਲਾ ਅਣਮਵਆਮਹਆ ਸਾਥੀ
 ਜੈ ਮਵਕ ਬੇ ਟਾ ਜਾਂ ਬੇ ਟੀ
 ਗੋ ਦ ਲਈ ਬੇ ਟਾ ਜਾਂ ਗੋ ਦ ਲਈ ਬੇ ਟੀ
 ਿਤਰੇ ਆ ਬੇ ਟਾ ਜਾਂ ਿਤਰੇ ਈ ਬੇ ਟੀ
 ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈ ਣ
 ਮਪਤਾ ਜਾਂ ਿਾਂ
 ਪੋ ਤਾ/ਪੋ ਤੀ/ਦੋ ਹਤਾ/ਦੋ ਹਤੀ
 ਸੱ ਸ/ਸਹੁ ਰਾ
 ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਨੂੰਹ
 ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਮਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰ
 ਕਿਰੇ ਮਵੱ ਚ ਨਾਲ ਰਮਹਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਰ ਮਵੱ ਚ ਨਾਲ ਰਮਹਣ ਵਾਲਾ
(roommate or housemate)

ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਗਣਨਾ ਮਬ ਰੋ

 ਪਾਮਲਆ ਹੋ ਇਆ ਬੱ ਚਾ (foster)
 ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਗੈ ਰ-ਮਰਸ਼ਤੇ ਦਾਰ
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ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਨਾਲੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫਾ 8 ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿੋ
ਆਪਣੇ ਉੱਤਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਗਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਕਲਖੋ
ਪਮਹਲਾ ਨਾਿ

(frst name)

ਪੁਰਸ਼

ਿਾਦਾ

ਮਵਚਕਾਰਲੇ ਦਸਤਖਤ

(middle initial)

1 ਅਪ੍ੈ ਲ 2020

ਨੂੰ ਉਿਰ, ਸਾਲਾਂ
ਮਵੱ ਚ

ਿਹੀਨਾ

ਮਦਨ

ਆਖਰੀ ਨਾਿ

(last name[s])

ਜਨਿ ਦਾ
ਸਾਲ

ਮਵਅਕਤੀ 1 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਮਧਤ ਹੈ ?
 ਹਾਂ
 ਨਹੀਂ

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਮਲਫਾਫਾ ਮਵੱ ਚ ਭਰੀ ਹੋ ਈ ਅੰ ਗਰੇ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਭੇ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

2020 ਜਨਗਣਨਾ ਪਕਹਲਾਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋ ਂ

ਸਿਲ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉੱਤਿ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 2020 ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋ ਗ ਹੋ , ਤਾਂ ਪ੍ ਸ਼ਨਾਵਲੀ 'ਤੇ ਛਪੇ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲ 'ਤੇ ਜਾਉ।

2020 ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਨ ਲਈ

ਵੀਕਡਓ ਗਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ ਜੋ ੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
2020census.gov/languages

D-G (pan) Punjabi

8

ਯੂ.ਐਸ. ਜਨਗਣਨਾ ਮਬ ਰੋੋ

