
ਅੱਜ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ!

ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲਣ|

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ 

ਆਨਲਾਈਨ  
my2020census.gov

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 
844-330-2020

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਅੱਜ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ! 

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। |

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਇਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ 
ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ 

ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜੋ 
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

$

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

CaliforniaCensus.org @CACensus 



ਅੱਜ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 
ਨੂੰ ਪੂਰਾ!

ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਮਲਣ|

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ 

ਆਨਲਾਈਨ  
my2020census.gov

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 
844-330-2020

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਅੱਜ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ! 

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। |

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਇਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ 
ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 

ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ 
ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

$

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

CaliforniaCensus.org @CACensus 


	Voter Guide Ad_2_8.5x11_PUN
	Voter Guide Ad_2_8.5x11_PUN_1c

