
ਸਪੋਰਟਰ ਜੀ, 
 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਸੈਂਸਸ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਕਸਰਫ਼ 36 ਕਦਨ ਹੋਰ ਰਕਹ ਗਏ ਹਨ। 
 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਿਾ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਿਊਰੋ ਕਸੱਖਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ 'ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਗਣੇ' ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਿਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 
ਿਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਿ ਵਾਰ ਕਫ਼ਰ ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਵਚ 

ਘੱਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਿਰ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਚ ਕਜਥੇ ਕਸੱਖਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਨਊ ਯਾਰਿ ਸ਼ਕਹਰ ਦਾ ਿੁਈਨਜ਼ 

ਇਲਾਿਾ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੂੰਪ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਨ ੂੰ  ਤੈ ਹੋਈ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਿਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਰਿੇ 

ਕਗਣਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਿਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਨ। 
 
ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਿਊਿਟੀ ਦੀ ਿੱਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਭੰਧੀਆਂ ਿ ੰ  ਸੈਂਸਸ ਿ ੰ  ਅੱਜ ਹੀ ਭਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰੋ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਸੈਂਸਸ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂੰਜਾਿੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ। 
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜਾਿੀ ਅਤੇ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਿੱਕਤਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਕਦਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਸਸ ਵਰਿਰਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਿੇ ਸੈਂਸਸ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰਿੂੰ ਕਧਤ ਸਿੈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ FAQ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 600 ਕਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਲਕਟਿਲ 

ਕਸਸਟਮ ਕਵਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਕਡਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੀ 
ਹੋਵ ੇਕਜਸ ਕਵਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੱਖ ਿੋਕਲਸ਼ਨ ਨੇ 2020 ਸੈਂਸਸ ਲਈ ਕਿ ਿੂੰਮ ਿੀਤੇ ਹਨ। 
 
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਸ ਨ ੂੰ  ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤ ਕਵਚ ਸਾਕਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਕਵਚ ਮੱਦਦ ਿਰੋ. 

ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤਾ ਮੈਸਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਵਾਟਸ-ਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਿੁੱ ਿ ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਕਵਚ ਿਾਪੀ ਿਰ ਿੇ ਪਾਓ। 
  

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh! Have you submitted your census 
responses at www.my2020census.gov? The 2020 Census ends at the end of 
September, and making sure everyone in our sangat submits their responses is key to 
getting our community the resources and representation we need. Learn more at 
www.sikhcoalition.org/2020census.   

 
ਵਾਕਹਗੁਰ  ਜੀ ਿਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਕਹਗੁਰ  ਜੀ ਕਿ ਫਕਤਹ! ਕਿ ਤੁਸੀਂ www.my2020census.gov ਤੇ ਜਾਿੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਸ 

ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਕਰਆ ਹੈ? 2020 ਸੈਂਸਸ ਕਸਤੂੰਿਰ ਦੇ ਅੂੰਤ ਕਵਚ ਖਤਮ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਿਾ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ 

ਸਾਡੀ ਸੂੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਂਿਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰ ਰ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿਕਮਊਨਟੀ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ਵੇਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ 
ਕਮੱਲ ਸਿੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ www.sikhcoalition.org/2020census ਤ ੇਜਾ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

 
ਇਸ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਰਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨਾਏ ਜਾਣ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਹੁਤ 

ਿਹੁਤ ਧੂੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ community@sikhcoalition.org ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ। 
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ਚੜ੍ਹਦੀ ਿਲਾ, 
ਕਨਿੱਿੀ ਕਸੂੰਘ  

ਪਾਕਲਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਿੇਸੀ ਮੈਨੇਜਰ 

ਕਸੱਖ ਿੋਕਲਸ਼ਨ 

 

 

ਨੋਟ -  ਸੈਂਸਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਗੇਟ ਆਊਟ ਦ 

ਵੋਟ (GOTV) ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਿ 

ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਨਯਮ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂੰਗਤ ਕਵਚ ਕਸੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਲਈ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਕਿੱਤਾ ਹੈ? 

 

http://p2a.co/PPgnneD
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/gotv-state-deadlines-voting-mail/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/gotv-state-deadlines-voting-mail/
https://www.sikhcoalition.org/blog/2020/gotv-state-deadlines-voting-mail/
https://sikhcoalition.getfeedback.com/r/70bzrv9w

