2021 ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ
ਬਚਾਅ
ਯੋਜਨਾ ਐਕਟ
ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ
1 ਨਵੰ ਬਰ, 2021
ਤ�
3 ਦਸੰ ਬਰ, 2021
ਤਕ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ

_____________________

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ
ਇਨਪੁੱ ਟ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
ਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਿਰਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਵੱ ਲ� ਇਹਨ�
ਸਮਰਿਪਤ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਫੰ ਡ� ਨਾਲ ਕੀ ਿਨਵੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਫਿਰਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਨੂੰ
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪ�ਭਾਵ� ਅਤੇ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤ� $194
ਿਮਲੀਅਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫੰ ਿਡੰ ਗ 2021 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ
ਐਕਟ (ਏ ਆਰ ਪੀ ਏ) ਤ� ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ
ਵਰਿਤਆ ਜ� ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ/ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ
• ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮੇ
• ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ

_______________________
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹ� ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ
ਜਮ�� ਕਰਵਾਉ:
ਈਮੇਲ:
ARPA@fresnocountyca.gov
ਡਾਕ ਜ� ਹੱ ਥ� ਪਹੁੰ ਚਾਓ:
ਕਾ�ਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਿਟਵ ਦਫਤਰ
ਏ ਆਰ ਪੀ ਏ 2021
2281 ਟੁਲੈਰੀ ਸਟਰੀਟ, ਕਮਰਾ 304
ਫਿਰਜ਼ਨ� ਸੀ ਏ 93721

_______________________

ਸਵਾਲ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾ�ਟੀ
ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਿਟਵ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ
ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ: ( 559) 600-1221
ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ:
FresnoCountyCA.gov/ARPA
ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਅਤੇ
ਅੱ ਪਡੇਟ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੋ: ________________________
________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ � ਿਦੱ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰ ਾ ਕਰੋ:

ਕਮਊਿਨਟੀ
ਪਹੁੰ ਚ
ਸਰਵੇਖਣ

1. ਤੁਹ ਾਡਾ ਨਾਮ:________________________________________________________________
2. ਕੀ ਤੁਸ �
ਜੁੜ ੇ ਹੋਏ
[
[

ਇਹ ਸਰਵੇਖ ਣ ਫਿਰਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ� ਕੀ ਤੁਸ � ਿਕਸੇ ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਲ
ਹੋ? ਜ� ਦੋਵ ?
�
] ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜ�
] ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ � ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ)

3. ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵ ੇ) : ______________________________________________
__________________________________________________________________
4. ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕੇ?
ਫ਼ੋ ਨ : __________________________________________________________
ਈਮੇਲ :_________________________________________________________
ਟੈਕ ਸਟ ਸੁਨ� ਹਾ: ___________________________________________________
5. ਤੁਹ ਾਡਾ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ? ________________________________________________
6. ਤੁਸ � ਿਕਹੜੇ ਸੁਪ ਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ? _______________________________

ਤੁਸ � ਆਪਣਾ ਸੁਪ ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿਡਸਿਟ�ਕ ਟ ਇਥੇ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ https://www.co.fresno.ca.us/departments/board-of-supervisors

[ ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 1 – ਬ�ਾ ਇਨ ਪਾਚੇਕ ੋ

[ ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 4 – ਬਡੀ ਮ�ਡ ਸ
ੇ

[ ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 2 – ਸਟੀਵ ਬ�� ਡਾਊ

[ ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 5 – ਨ� ਥਨ ਮੈਗ ਿਸਗ

[ ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 3 – ਸੈਲ ਕੁਇੰ ਟੇਰ ੋ
7. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇ ਣ ੀਆਂ ਦੀ ਰ�ਿ ਕੰ ਗ ਕਰਕੇ ਏ ਆਰ ਪੀ ਏ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਕਾ�ਟੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਪ� ਦ ਾਨ ਕਰੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇਣ ੀਆਂ ਨੂੰ 1 (ਸਭ ਤ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰ ਨ) ਤ� 5 (ਸਭ ਤ� ਘੱ ਟ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰ ਨ) ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਏ ਆਰ ਪੀ ਏ ਫੰ ਿਡੰ ਗ

ਦੇ ਕਾ�ਟੀ ਿਨਵੇਸ਼ � ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਪ�ਦ ਾਨ ਕਰੋ।

[ ]

ਚੱ ਲ ਰਹੀ ਕੋਿ ਵਡ-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪ�ਿ ਤਿਕਿਰਆ/ਆਰਿਥਕ ਸੁਧ ਾਰ:
ਕੋਿ ਵਡ-19 ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ ਦ
ੂ ਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ
ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਾਨ, ਜਨਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਭ ਾਿਵਤ
ਲੋ ਕ� ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਉਹ ਸੇਵ ਾਵ� ਜੋ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਗਈਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧੇਰ ੇ ਲਚਕਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵ ਾਵ�/ਸੁਿ ਵਧਾਵ�

[ ]

ਬੇਘ ਰੀ: ਬੇਘ ਰੀ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵ ਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਹਾਇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਸਿਥਰ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤੱ ਕ ਿਬਹਤਰ ਪਹੁੰਚ

[ ]

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸ ਤੀ: ਪਾਰਕ� ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰ ਜਕ ਖੇਤ ਰ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧ ਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਿਰਤ
ਗੈਰ -ਮੁਨ ਾਿਫ਼ਆਂ ਨੂੰ ਗ�� ਟ�, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਖੇਤ ਰ� ਨੂੰ ਿਜੰ ਨ� � 'ਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੁਆ ਰਾ ਗੈਰ ਅਨੁ ਪ ਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਭ ਾਵ ਿਪਆ ਹੈ

[ ]

ਬ�ੌਡ ਬ�ਡ : ਿਬਨ� �-ਸੇਵ ਾ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ ਾਰ� ਲਈ ਬ�ੌਡ ਬ�ਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ

[ ]

ਬੁਿ ਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ- ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਗੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ�ਣ ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਫ ਾਨ ਜਲ
ਬੁਿ ਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀਆਂ ਪ�ਣ ਾਲੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧ ਾਰ ਕਰੋ

8. ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ�
[ ] ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਫਿਰਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖ ਣ ਪ�ਤ ੀ ਮੇਰ ੇ ਜਵਾਬ� ਦੀ ਵਰਤ�
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ�ਤ ੀਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗ ੀ ਿਕ ਿਕਹੜੇ
ਿਨਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰ ੇ ਜਵਾਬ� ਨਾਲ ਮੇਰ ੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ�
ਫਿਰਜ਼ਨ� ਕਾ�ਟੀ ਵਲ� ਮੇਰ ੇ ਸਟ�ਿ ਡੰ ਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗ ੀ।

