
ਮਹ ੱਤਵਪੂਰਨ 
ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰ ੱਖ

ਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (ਯ .ਐਸ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਨੁਛੇਦ 1, ਧਾਰਾ 2) ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

2020 ਦੀ ਜਨਿਣਨਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਨ ੰ  ਕਈ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਿਣਨਾ:

• ਕਾਂਿਰੇਸ ਵਿਿੱਚ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਈ ਵਜਵਲਿਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ;

• ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

• ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਕ ਲ ਵਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਪਵਰਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਨਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਮੈਰੀਲੈਂਡਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱ ਿਦਾ ਹੈ!

2020 ਦਸ਼ਕ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਖਵ ੱਚ ਖਗਣਤੀ ਕਰਵਾਓ

ਜਨਗਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਜਨਿਣਨਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਮਵਹਲਾਿਾਂ, ਨਿਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਪ ਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਿਰਾਮ (SNAP/WIC), ਮੈਡੀਕੈਡ, ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਵਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰੋਿਰਾਮ
CHIP ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਿ ਅਤੇ ਆਿਾਜਾਈ ਪਵਰਯੋਜਨਾਿਾਂ ਿਰਿੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਲਈ
ਸੰਘੀ ਵਿਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਨ ੰ  ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਜਨਿਣਨਾ ਦ ੇਅੰ ਕੜੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ $675 ਖਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿ
ੀ ਿਿੱ  ਧ ਦੀ ਿੰ ਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਹਰੇਕ ਮੈਰੀਲੈਂਡਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਿੱ  ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਿਤ ਲਿਭਿ $18,250 ਨੰ  ਨਹੀਂ 
ਵਿਵਣਆ ਹੈ - ਇਹ $1 ਖਿਲੀਅਨ (ਇਵਤਹਾਸਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਿਣਨਾ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ)ੇ 

ਨੰ  ਿੁਆਉਣ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਪਖਰਵਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਖਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਜਉਂਣ, ਕੂੰਮ ਕਰਨ, ਿੇਡਣ ਅਤੇ ਖਵਕਾਸ ਕਰਨ ਖਵੱਚ ਸਮਰਥਨ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ



ਜਨਗਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਜਨਿਣਨਾ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਮਲੇ, ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ।

2020 ਜਨਿਣਨਾ ਯ .ਐਸ ਦ ੇਇਵਤਹਾਸ ਵਿਿੱਚ ਪਖਹਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।

ਜਨਿਣਨਾ ਵਿਿੱਚ ਜਨਸਾਂਵਿਕੀ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਖਵੱਤ ਦਾ ਸਹੀ ਖਹੱਸਾ  ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਯੋਜਨਾ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨ ੰ  ਸਟੀਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪਰਤਵਬੰਬਤ ਹੋਣਿੇ।

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਭੱੁਲ਼ੋ:

• ਕਾਲਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਕਾਲਜ ਪਤੇ, ਜਾਂ ਵਫਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਵਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦ ੇਘਰ ਹੀ
ਵਿਵਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਵਹੰਦੇ ਅਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।

• ਸਭ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਿੀ ਵਿਵਣਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਖਵੱਚ ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਗਣਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
ਯੂ.ਐਸ ਜਨਗਣਨਾ ਖਿਊਰ਼ੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਿੇਗੀ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਰਖਹਵਾਸੀ ਦੀ ਨਾਗਖਰਕਤਾ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸੂੰ ਵੇਦਕ ਖਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਡੇਟੇ ਨ ੰ  ਵਸਰਫ਼ ਸੰਵਿਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੀ ਜਨਿਣਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਸੰਘੀ ਜੇਲਿ ਵਿਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ $250,000 ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦ ੇਨਾਲ ਯ .ਐਸ. ਕੋਡ ਦ ੇਵਸਰਲੇਿ 13

ਵਿਿੱਚ ਕਨ ੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹੈ।

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣ਼ੋ ਖਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ - ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ।

ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਚੱਤਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਖਪਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹ਼ੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਖਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹ਼ੋਈਏ।
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