
2021 ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ 
ਬਚਾਅ 

ਯਜੋਨਾ ਐਕਟ

ਕਮਊਿਨਟੀ 
ਪਹੁੰ ਚ 

ਸਰਵੇਖਣ
ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ 
1 ਨਵੰਬਰ, 2021 
ਤ� 
3 ਦਸੰਬਰ, 2021 
ਤਕ ਖੱੁਲ�ਾ ਹੋਵੇਗਾ
_____________________
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਇਨਪੁੱ ਟ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 
ਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਵੱਲ�  ਇਹਨ� 
ਸਮਰਿਪਤ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਫੰਡ� ਨਾਲ ਕੀ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਨੰੂ 
ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪ�ਭਾਵ� ਅਤੇ ਮੁੜ-ਿਸਹਤਯਾਬੀ 
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤ� $194 
ਿਮਲੀਅਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਫੰਿਡੰਗ 2021 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ 
ਐਕਟ (ਏ ਆਰ ਪੀ ਏ) ਤ� ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 
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� ਹੱਥ� 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 ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ
ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ: ( 559) 600-1221

ਜ� ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਓ:
FresnoCountyCA.gov/ARPA 

ਕਾ�ਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰ� ਅਤੇ 
ਅੱਪਡੇਟ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰੋ: ________________________
________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਠੇ� ਿਦੱਤ ੇਹਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ:ੋ
1. ਤਹੁਾਡਾ ਨਾਮ:________________________________________________________________

2. ਕੀ ਤਸੁ� ਇਹ ਸਰਵਖੇਣ ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਵਜ� ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਜ� ਕੀ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ
ਜੜੁ ੇਹਏੋ ਹ?ੋ ਜ� ਦਵੋ�?

[ ] ਕਾ�ਟੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਵਜ�
[ ] ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇ� ਸੰਗਠਨ ਨਾਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ)ੋ 

3. ਸੰਗਠਨ ਨਾਮ (ਜ ੇਲਾਗ ੂਹਵੋੇ): ______________________________________________
__________________________________________________________________

4. ਸੰਪਰਕ ਦ ੇਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕ?ੇ
ਫ਼ੋਨ: __________________________________________________________
ਈਮੇਲ:_________________________________________________________
ਟਕੈਸਟ ਸੁਨ� ਹਾ: ___________________________________________________

5. ਤਹੁਾਡਾ ਿਜ਼ਪ ਕਡੋ ਕੀ ਹ?ੈ ________________________________________________

6. ਤਸੁ� ਿਕਹੜ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹ?ੋ _______________________________
ਤਸੁ� ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਇਥ ੇਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹ ੋhttps://www.co.fresno.ca.us/departments/board-of-supervisors

[  ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 1 – ਬ�ਾਇਨ ਪਾਚੇਕੋ  [  ]  ਿਜ਼ਲ�ਾ 4  –  ਬਡੀ ਮ�ਡਸੇ

[  ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 2 – ਸਟੀਵ  ਬ��ਡਾਊ  [  ]  ਿਜ਼ਲ�ਾ 5  –  ਨ� ਥਨ  ਮੈਗਿਸਗ

[  ] ਿਜ਼ਲ�ਾ 3 – ਸੈਲ ਕੁਇੰਟਰੇੋ 

7. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਠੇ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰ�ਿਕੰਗ ਕਰਕ ੇਏ ਆਰ ਪੀ ਏ ਫੰਿਡੰਗ ਦ ੇਕਾ�ਟੀ ਿਨਵਸ਼ੇ ਵਾਸਤ ੇਸਾਨੰੂ
ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ।ੋ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆ ਂਨੰੂ 1 (ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ) ਤ� 5 (ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ) ਨਾਲ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕ ੇ ਏ ਆਰ ਪੀ ਏ ਫੰਿਡੰਗ

ਦ ੇਕਾ�ਟੀ ਿਨਵੇਸ਼� ਵਾਸਤ ੇਆਪਣੀਆ ਂਤਰਜੀਹ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰ।ੋ

[  ]  ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਿਵਡ-19 ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ/ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ: 
ਕੋਿਵਡ-19 ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦੂਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ
ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਾਨ, ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਵਾਇਰਸ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਲੋਕ� ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ਜ ੋਮਹ�ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਹਰੋ ਵੱਧ ਗਈਆ ਂਿਵੱਚ
ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤ ੇਵਧਰੇ ੇਲਚਕਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ�/ਸੁਿਵਧਾਵ� 

[  ]  ਬਘੇਰੀ: ਬਘੇਰੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਹਾਇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤ ੇਿਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਸਿਥਰ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਿਬਹਤਰ ਪਹੁੰ ਚ

[  ]  ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ: ਪਾਰਕ� ਅਤ ੇਮਨ� ਰੰਜਕ ਖਤੇਰ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਿਰਤ
ਗਰੈ-ਮੁਨਾਿਫ਼ਆ ਂਨੰੂ ਗ��ਟ�, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� ਖਤੇਰ� ਨੰੂ ਿਜੰਨ� � 'ਤ ੇਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਗਰੈ-
ਅਨੁਪਾਤਕ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪ�ਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ

[  ]  ਬ�ੌਡਬ�ਡ: ਿਬਨ� �-ਸੇਵਾ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤ ੇਕਾਰਬੋਾਰ� ਲਈ ਬ�ੌਡਬ�ਡ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤ ੇਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ

[  ]  ਬਿੁਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ- ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਗੰਦ ੇਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਅਤ ੇਤਫੁਾਨ ਜਲ
ਬਿੁਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀਆ ਂਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ 

8. ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤ�
[ ] ਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪ�ਤੀ ਮੇਰ ੇਜਵਾਬ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਹਰੋ ਸਾਰ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਵ� ਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਗੇੀ ਿਕ ਿਕਹੜੇ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰ ੇਜਵਾਬ� ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਫਿਰਜ਼ਨ�  ਕਾ�ਟੀ ਵਲ�  ਮੇਰ ੇਸਟ�ਿਡੰਗ ਦੀ ਪਸੁ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ  
ਜਾਵੇਗੀ। 




