
راهنمای دانشجویان کالج 

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

آیا شرکت نکردن در برنامه سرشماری، ناپسند 
 است؟ 

اگر آمار درستی از جوانان لس آنجلس در دست نباشد، بودجه 
فدرال کمک های Cal و Pell ممکن است کاهش یابد. این کاهش 

بودجه ممکن است تاثیر نامطلوبی بر دانشجویان کالج شهر که 
 برای ادامه تحصیل نیازمند کمک مالی هستند، بگذارد.

آیا دانشجویان خارجی نیز باید در برنامه 
 سرشماری شرکت کنند؟

بلی! همه افراد ساکن ایاالت متحده، از جمله دانشجویان بین 
المللی کالج و دانشگاه، باید در برنامه سرشماری ده ساله شرکت 
کنند. دانشجویان خارجی )صرف نظر از وضعیت تابعیت( باید 
در محلی که پیش از 1 آوریل 2020 )روز سرشماری( بیشتر 

اوقات خود را در آنجا سپری کرده اند، در برنامه سرشماری 
شرکت کنند.

چطور مطمئن شوم که شمرده شده ام؟

اگر مستقالً )و نه در خانه دانشجویی رسمی( زندگی می کنید، باید 
خود و افراد خانوارتان را در سرشماری شرکت دهید. برای هر 

خانوار فقط یک پرسش نامه توزیع می شود.

شما باید در محلی که پیش از 1 آوریل 2020 )روز سرشماری( 
بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری کرده اید، شمرده شوید. 

اگر در خوابگاه دانشجویی زندگی می کنید، باید در قالب برنامه 
سرشماری کالج شمرده شوید )حتی اگر در حال گذراندن 

تعطیالت یا مرخصی باشید(.

اگر با والدین خود زندگی کنید، باید نام شما در پرسش نامه آنها 
درج شود.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.

census.lacity.org
#2020Census

https://census.lacity.org/farsi/home


راهنمای خانواده ها

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

آیا شرکت نکردن در برنامه سرشماری، ناپسند 
 است؟ 

طبق داده های آماری، ساالنه بیش از 115 میلیارد دالر صرف 
تامین هزینه های آموزش، خدمات درمانی، مسکن، حمل و نقل و 

دیگر برنامه های مهم کالیفرنیا می شود.

در سال 2010، حدود 74,000 کودک در سرشماری لس آنجلس 
کانتی شمرده نشدند.

آمار غیردقیق بر بودجه برنامه های ویژه کودکان، از جمله 
 ،)CHIP( "برنامه بیمه درمانی کودکان" ،Head Start

"برنامه کمک تغذیه مکمل" )SNAP، کوپن غذا( و "برنامه 
ملی نهار مدرسه" تاثیر می گذارد. اقدامات امروز شما بر آینده 

کودکان تان تاثیر می گذارد. از شرکت همه اعضای خانوار خود 
در برنامه سرشماری مطمئن شوید.

 چه کسانی باید شمرده شوند؟

همه افرادی که بیشتر اوقات در خانه شما )شامل گاراژ یا 
کمپر درون خانه( زندگی می کنند یا ساکن هستند، در هر سنی 
که باشند، باید شمرده شوند. همه فرزندان، شامل خردساالن و 

نوزادان، حتی اگر در 1 آوریل 2020 )روز سرشماری( هنوز 
در بیمارستان باشند، را بشمارید. اطالعات کودکانی که در طول 

سال در دو خانه زندگی می کنند، باید در آمار خانواری که در 
1 آوریل 2020 با آنها زندگی کرده اند، ثبت شود. حتماً به فرد 

مسئول پر کردن پرسش نامه سرشماری خانوار خودتان یادآوری 
کنید که اطالعات همه کودکان را ثبت کند.

در برنامه سرشماری چه پرسش هایی مطرح 
 می شود؟

در برگه پرسش نامه، اطالعات شخصی زیر درخواست شده 
است:
▪ سن

▪ تاریخ تولد
▪ خاستگاه هیسپانیک یا التین

▪ نژاد
▪ نسبت با سرپرست خانوار

▪ جنسیت
▪ اجاره نشین یا صاحبخانه

▪ پرسش های دیگر )مانند نام تک تک افراد و شماره تلفن خانوار(

پر کردن پرسش نامه حدود 10 دقیقه زمان می برد. البته این زمان 
ممکن است برای خانوارهای پرجمعیت بیشتر باشد.

شماره تامین اجتماعی یا وضعیت مهاجرت اعضای 
خانوار از شما پرسیده نمی شود.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، 
خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.

DOD.Con-  برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی
tact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.

census.lacity.org
#2020Census
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راهنمای مهاجران

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

سرشماری چه تاثیری بر وضعیت من و خانواده 
 من دارد؟

در شهر لس آنجلس بیش از 1.5 میلیون مهاجر زندگی می کنند. 
اگر آمار مهاجران در دست نباشد، لس آنجلس ممکن است از 

بودجه برنامه های مهمی که بسیاری از خانواده های مهاجر به آنها 
 Head متکی هستند، محروم شود. از این برنامه ها می توان به

Start، "برنامه بیمه درمانی کودکان" )CHIP(، "برنامه کمک 
تغذیه مکمل" )SNAP، کوپن غذا( و "برنامه ملی نهار مدرسه" 

 اشاره کرد.

 2020 اطالعات سرشماری محافظت می شود 

برای “سرشماری 2020”، پیشنهاد “اداره سرشماری ایاالت 
متحده” این است که پرسش نامه را به صورت آنالین پر کنید. 
صرف نظر از این که پرسش نامه آنالین یا کاغذی را پر کنید، 
محافظت از اطالعات شخصی شما اهمیت فراوانی دارد. طبق 

قانون، از اطالعات شخصی شما نمی توان علیه خود شما استفاده 
کرد و “اداره سرشماری ایاالت متحده” اقدامات امنیتی الزم را 

برای حفظ امنیت این فرآیند و تضمین ایمنی همه مراحل کار 
انجام داده است.

آیا امنیت اطالعات شخصی من حفظ می شود؟ 
آیا ممکن است از این اطالعات علیه من یا 

 خانواده ام استفاده شود؟

"قانون تقویت امنیت سایبری فدرال 2015" محافظت از 
اطالعات و داده های شما در برابر مخاطرات سایبری خارجی 

را تضمین می کند. نام، نشانی و شماره تلفن شما هرگز فاش 
یا منتشر نمی شود. در ضمن، "اداره سرشماری ایاالت متحده" 

اجازه ندارد که از اطالعات شخصی شما علیه خود شما استفاده 
کند. طبق عنوان 13 از قانون ایاالت متحده، "اداره سرشماری" 
از تبادل اطالعات هویتی که افراد به هر دلیل در اختیار نهادها 
یا مقامات دولتی )شامل ماموران مهاجرت یا نهادهای اجرایی(، 

نهادهای خارجی یا دادگاه ها قرار می دهند، منع شده است.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به 
برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم 

خواهد کرد.
DOD. برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی

Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.

census.lacity.org
#2020Census
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LAUSD راهنمای دانش آموزان و والدین

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

آیا می توانم پرسش نامه را به زبان خودم پر 
کنم؟

پرسش نامه آنالین )و گزینه تماس رایگان( به انگلیسی و 12 
زبان دیگر )اسپانیایی، چینی، ویتنامی، کره ای، روسی، عربی، 
تاگالوگ، لهستانی، فرانسوی، کرئول هائیتی، پرتغال و ژاپنی( 

در دسترس خواهد بود. پرسش نامه کاغذی فقط به زبان های 
انگلیسی و اسپانیایی منتشر می شود. البته، "اداره سرشماری 
ایاالت متحده" واژه نامه ها و راهنماهایی را به 59 زبان غیر 

 انگلیسی منتشر خواهد کرد.

آیا اطالعات بیشتر درباره سرشماری را 
 می توانم از مدرسه کودکم دریافت کنم؟

در سال LAUSD ،2019 کارگاه هایی را درباره سرشماری 
برای خانواده ها برگزار می کند. این کارگاه ها در قالب کمپین 

"ما یک لس آنجلس واحد هستیم: حمایت از خانواده های مهاجر" 
برگزار می شود. LAUSD همچنین اطالعات مربوط به 

سرشماری را به چندین زبان در برخی برنامه های فعلی ویژه 
والدین و دانش آموزان خواهد گنجاند.

سرشماری چه تاثیری بر وضعیت دانش آموزان 
 LAUSD و خانواده های آنها می گذارد؟

"مدارس متحد ناحیه لس انجلس” )LAUSD( دومین از نظر 
جمعیت حوزه آموزشی کشور است که حدود 694,096 

دانش آموز شامل پیش-دبستانی، K-12 و دانش آموز بزرگسال در 
آن تحصیل می کنند. شرکت دانش آموزان و خانواده های آنان در 

برنامه سرشماری مهم است زیرا وجود آمار دقیق باعث می شود 
که شهر از سهم بودجه فدرال مربوط به برنامه های آموزشی 

مانند Head Start، آموزش ویژه، کمک های "عنوان 1" ویژه 
 مدارس جوامع محروم و نهار مدرسه برخوردار شود. 

چه زمانی و چگونه باید پرسش نامه سرشماری 
 را پر کنم؟

در اوایل 2020، یک نامه یادآوری به نشانی شما ارسال 
می شود. دستورالعمل پر کردن پرسش نامه آنالین در این نامه 
بیان شده است. روز سرشماری 1 آوریل 2020 است. برای 

شرکت در سرشماری می توانید با یک شماره رایگان تماس 
بگیرید. برای افرادی که به پرسش نامه آنالین پاسخ ندهند، 
پرسش نامه کاغذی در نظر گرفته شده است. اگر هیچ یک 

از این گزینه ها را انتخاب نکنید، باید منتظر بمانید تا مامور 
سرشماری به منزل شما مراجعه کند. اگر در منزل به اینترنت 

دسترسی ندارید، می توانید به یکی از صدها "کیوسک کاربردی 
سرشماری" در مدارس و دیگر مراکز سطح شهر و کانتی 

لس آنجلس مراجعه کنید.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.

census.lacity.org
#2020Census
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LGBTQI راهنمای جامعه

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

 چرا باید در سرشماری مشارکت کنم؟

درصد باالیی از جمعیت جامعه LGBTQI در لس آنجلس زندگی 
می کنند. اگر آمار دقیقی از جامعه LGBTQI در دست نباشد، 

بودجه خدمات و برنامه های اساسی ویژه جامعه LGBTQI، از 
جمله مراکز درمانی جامعه LGBTQI، پرورشگاه ها و خدمات 

ویژه بی خانمان ها، کاهش می یابد.شما مهم هستید و حق دارید 
شمرده شوید. 

آیا در برنامه سرشماری درباره جنسیت و 
 گرایش جنسی سوال می شود؟

برنامه سرشماری شامل پرسش های مستقیم درباره جنسیت افراد 
خانوار است ولی درباره هویت جنسی و گرایش جنسی سوال 

نمی کند. برای نخستین بار، از زوجهای ساکن یک خانوار سوال 
می شود که آیا زوج "همجنس" هستند یا دارای "جنس مخالف" 

هستند یا همسر/شریک ازدواج نکرده محسوب می شوند. 

چه کسانی باید شمرده شوند؟

همه افراد خانوار، صرف نظر از سن، رابطه یا وضعیت تابعیت 
و مهاجرت، باید شمرده شوند. این قاعده شامل شرکای همجنس 

دارای جنس مخالف، فرزندخوانده ها، فرزندان پذیرفته شده و هر 
فردی که پیش از 1 آوریل 2020 )روز سرشماری( بیشتر وقت 

خود را در آنجا ساکن بوده است، می شود.

اگر نخواهم یا نتوانم به همه پرسش های 
 پرسش نامه پاسخ بدهم، چه می شود؟

اگر به برخی پرسش ها پاسخ ندهید، باز هم شمرده می شوید. 
البته، بهتر است که با دقت هرچه بیشتر به هر تعداد پرسشی 

که می توانید پاسخ دهید تا آمار داده های درست باال برود. اگر 
پرسشی بی پاسخ بماند، "اداره سرشماری ایاالت متحده" سعی 
می کند که اطالعات جاافتاده را با داده های دریافتی از منابع 

ثانویه اجرایی یا متفرقه کامل کند.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.

census.lacity.org
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راهنمای اجاره نشین ها

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

سرشماری چه تاثیری بر اجاره نشین ها دارد؟

اجاره نشین ها جزو سخت-شمارترین افراد هستند. فقط در شهر 
لس آنجلس، بیش از نیمی )%63( از حدود 4 میلیون جمعیت 
این شهر در واحدهای مسکونی اجاره ای زندگی می کند. مهم 
است که همه افراد اجاره نشین شهر لس آنجلس در سرشماری 

شرکت کنند تا این شهر به سهم مناسبی از بودجه فدرال برای 
برنامه های ویژه مستاجران، مانند "رسید انتخاب مسکن بخش 

8" و "برنامه های پرداخت کمکی"، "برنامه کمک تغذیه مکمل" 
 )SNAP( و مراکز درمانی همگانی دست یابد.

آیا صاحبخانه من اجازه دارد که اطالعات من را 
 به مامور سرشماری بدهد؟

اگر مامور سرشماری نتواند پاسخ های سرشماری را از شما 
دریافت کند، باید با صاحبخانه یا مدیر ساختمان اجاره ای تماس 
بگیرد و اطالعات الزم را از آنها درخواست کند. این وضعیت 

ممکن است باعث کم-شماری شود، زیرا صاحبخانه ممکن است 
تعداد دقیق افراد یا خانواده های ساکن ملک اجاره ای خود را 

نداند.

 چه کسانی در خانوار من باید شمرده شوند؟

الزم است که همه افرادی که در نشانی شما )شامل درون خانه یا 
آپارتمان، گاراژ، یا کمپر درون خانه( زندگی یا اقامت می کنند، 
در 1 آوریل 2020 شمرده شوند. این شامل نوزادان، کودکان، 

بزرگساالن و سالخوردگان و افرادی که نسبتی با شما ندارند نیز 
می شود. "اداره سرشماری ایاالت متحده" فقط یک پرسش نامه را 

از هر خانوار می پذیرد. پس الزم است که همه افراد در همان 
 بار نخست به دقت شمرده شوند.

آیا ماموران دولت فدرال به منزل من مراجعه 
 خواهند کرد؟

ماموران سرشماری فقط در صورتی به منزل شما مراجعه 
می کنند که هیچ کس از خانوار شما تا پایان آوریل 2020 به 

پرسش نامه پاسخ نداده باشد. در این صورت، مامور سرشماری 
از شما می خواهد که شخصاً پرسش نامه را پر کنید. البته، 

ماموران سرشماری معموالً برای ورود به مجتمع های آپارتمانی 
با مشکل روبرو می شوند و به همین دلیل بسیاری از مستاجران 
شمرده نمی شوند. برای این که کسی به منزل شما مراجعه نکند، 
الزم است که پرسش نامه را در اولین فرصت پس از دریافت پر 

کنید.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.
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راهنمای ارائه دهندگان خدمات ویژه افراد بی خانمان

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

census.lacity.org

سرشماری چه تاثیری بر افراد بی خانمان دارد؟

طبق "سرشماری 2019 افراد بی خانمان لس آنجلس و حومه" 
که "اداره خدمات ویژه بی خانمان های لس آنجلس" انجام داده 

است، تقریباً بیش از 36,000 فرد و خانواده بی خانمان در شهر 
لس آنجلس زندگی می کنند. و کم-شماری این افراد ممکن است 
منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر بودجه فدرال مربوط به 
برنامه های ویژه این افراد، شامل "برنامه رسید انتخاب مسکن 

بخش 8"، "برنامه خدمات درمانی ویژه افراد بی خانمان" و 
 "برنامه های جوانان فراری و بی خانمان" شود.

ارائه دهندگان خدمات ویژه افراد بی خانمان 
چگونه می توانند به افزایش دقت سرشماری 

کمک کنند؟

برای دستیابی به سهم مناسبی از بودجه خدمات اجتماعی اساسی، 
سرشماری دقیق افراد بی خانمان لس آنجلس ضروری است. 

برای تدوین راهبردهای کمک رسانی موثر و شناسایی مکان های 
زندگی افراد با کمیته محلی سرشماری کامل و دفتر "اداره 

سرشماری ایاالت متحده" همکاری کنید.

"اداره سرشماری ایاالت متحده" چگونه افراد 
بی خانمان را سرشماری می کند؟

شمارش مبتنی بر خدمات
)30 مارس - 1 آوریل 2020(

شمارش افراد در مکان هایی که خدمات دریافت می کنند )شامل 
سرپناه ها و نوانخانه ها( و مکان های باز مانند اردوگاه ها.

شمارش در مراکز ترانزیت
)9 آوریل - 4 می 2020(

شمارش افراد فاقد خانه ثابت در مراکز ترانزیت مانند هتل ها و 
مسافرخانه ها.

پرسش نامه سرشماری
از پاسخ دهندگان بخواهید که اطالعات افرادی را که موقتاً در 
منزل آنها سکونت دارند و ممکن است در قالب هیچ خانواری 

سرشماری نشده باشند، ثبت کنند.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.
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https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf
https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf


راهنمای مالکان کسب و کار

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

سرشماری چه تاثیری بر وضعیت مالکان کسب 
و کار دارد؟

هر پنج سال یک بار، "اداره سرشماری ایاالت متحده" برنامه 
سرشماری اقتصادی را اجرا می کند. اطالعات این سرشماری 

به مالکان کنونی و آینده کسب و کار کمک می کند تا تصمیمات 
آگاهانه ای درباره مسائل گوناگون از جمله محل راه اندازی یا 

گسترش کسب و کار و میزان دستمزد قابل پرداخت به کارکنان 
بگیرند. همچنین نهادهای دولتی محلی با این اطالعات بازده 

اقتصادی منطقه خود را ارزیابی می کنند. داده های آماری 
در جذب بودجه فدرال برای بهسازی زیرساخت ها و اجرای 

طرحهای حمل و نقل نقش دارد. این مسائل با توسعه اقتصادی و 
کیفیت زندگی ارتباط مستقیم دارد و بر تصمیمات مربوط به محل 

 ایجاد کسب و کار و فرصت های شغلی تاثیر می گذارد.

درباره سرشماری چه چیزهایی باید به کارکنانم 
بگویم؟

باید کارکنان خود تشویق به شرکت در برنامه سرشماری کنید. 
مشارکت نکردن مردم باعث از دست رفتن اطالعات مهم و 

بودجه فدرال می شود.
مالکان کسب و کار از داده های دقیق الزم برای تصمیم گیری 
درباره محل راه اندازی کسب و کار یا از اطالعات جمعیتی 
مشتریان بالقوه خود محروم می مانند. نهادهای محلی تصویر 

کاملی از بازده اقتصاد محلی نخواهند داشت. دولت فدرال نیز 
ممکن است اصالحات مربوط به جامعه شما را در برنامه های 

خود نگنجاند.
  

نقش شرکت ها، اتاق های بازرگانی و دیگر 
گروه ها در تقویت اقدامات کمکی سرشماری 

چیست؟

برای اطالع رسانی به اعضای اتاق و مشتریان درباره اهمیت 
سرشماری، به "سفیر حسن نیت سرشماری" تبدیل شوید. در 

دفتر یا اتاق استراحت خود یک "کیوسک کاربردی سرشماری" 
برای کارکنانی که به اینترنت دسترسی پیوسته ندارند، نصب 

کنید. پیام های سرشماری 2020 را در برنامه ها، خدمات، 
خبرنامه ها و وب سایت های خود بگنجانید.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.
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https://www.census.gov/ec17faqs#par_textimage_0
https://census.lacity.org/farsi/home


راهنمای افراد دچار معلولیت

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

چرا سرشماری برای افراد دچار ناتوانی و کم 
توانی مهم است؟

طبق برآورد جمعیتی 2018 "اداره سرشماری ایاالت متحده"، 
در بازه زمانی 2013 تا 2017، حدود %6.3 از ساکنان زیر 

65 سال لس آنجلس دچار ناتوانی و کم توانی
 بوده اند.

افراد دچار ناشنوایی، کم شنوایی، نابینایی یا دیگر اختالالت 
شناختی باید دیده و شمرده شوند. دقیق نبودن داده های آماری 

روی همه افراد، صرف نظر از ناتوانی و کم توانی، تاثیر 
می گذارد. بودجه فدرال خدمات درمانی، برنامه های شبکه 

ایمنی و نمایندگی سیاسی تحت تاثیر مشارکت ناقص در برنامه 
 سرشماری قرار می گیرد. 

آیا پرسش نامه سرشماری در دسترس افراد 
دچار ناتوانی و کم توانی

 قرار دارد؟

افرادی که قادر به پر کردن پرسش نامه آنالین نیستند، می توانند 
برای پر کردن پرسش نامه با خط شبانه روزی سرشماری تماس 

بگیرند یا پرسش نامه کاغذی را از مامور سرشماری تحویل 
بگیرند و پر کنند. سفیران محلی حسن نیت سرشماری و 

کمیته های سرشماری کامل در زمینه کمک رسانی به افراد دچار 
اختالالت گفتاری، زبانی یا بینایی یا دیگر انواع مشکالت که 
ممکن است برای پر کردن پرسش نامه نیازمند کمک باشند، با 
سازمان های عمومی همکاری خواهند کرد. در ضمن، "اداره 
 سرشماری" واژه نامه ها و راهنماهای تصویری و چاپی را به 
59 زبان غیر انگلیسی، از جمله زبان اشاره آمریکا، بریل و 

چاپ درشت، منتشر خواهد کرد.

آیا افرادی که زبان آنها انگلیسی نیست، به 
پرسش نامه دسترسی خواهند داشت؟

بله. پرسش نامه آنالین به این 12 زبان در دسترس خواهد بود: 
اسپانیایی، چینی )ساده(، ویتنامی، کره ای، روسی، عربی، 

تاگالوگ، لهستانی، فرانسوی، کرئول هائیتی، پرتغالی و ژاپنی. 
خط شبانه روزی سرشماری از امکان ارائه راهنمایی به این 

زبان ها و از وسیله مخابراتی ویژه ناشنوایان برخوردار است.

پرسش نامه کاغذی فقط به زبان های انگلیسی و اسپانیایی منتشر 
می شود.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.
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https://census.lacity.org/farsi/home


راهنمای ارائه دهندگان خدمات درمانی

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

چرا سرشماری برای ارائه دهندگان خدمات 
درمانی مهم است؟

درمانگاه ها، شرکت های بیمه درمانی، دولت های محلی و 
دانشگاه ها برای گرفتن تصمیمات آگاهانه درباره سیاست ها، 

ارزیابی نیازهای عمومی و امور دیگر به داده های آماری نیاز 
دارند.

طبق برآوردهای جمعیتی سرشماری 2018، %17.2 از 
ساکنان زیر 65 سال لس آنجلس فاقد پوشش بیمه هستند. داده های 

 Medicaid، آماری به تامین بودجه برنامه های اساسی مانند
Medicare قسمت B، "برنامه تغذیه مکمل ویژه زنان، 

نوزادان و کودکان" )WIC(، "برنامه بیمه درمانی کودکان" 
)CHIP(، مراکز درمانی و جز اینها کمک می کند. در کالیفرنیا 

)طبق داده های سرشماری 2010، "تخصیص دالرهای 
 Medicaid 2020"(، بیش از 55 میلیون دالر فقط به

 اختصاص یافته است.
بیماران بستری در بیمارستان یا آسایشگاه 

چگونه سرشماری می شوند؟ 
 

 همه باید در محلی که پیش از 1 آوریل 2020 
)روز سرشماری( بیشتر اوقات خود را در آنجا زندگی کرده اند 

یا بستری بوده اند، شمرده شوند. بیمارستان ها و آسایشگاه ها 
مکان های گروهی محسوب می شوند. در اوایل 2020، نمایندگان 

"اداره سرشماری ایاالت متحده" با مراجعه به مدیران شما 
بررسی خواهند کرد که آیا مرکز شما برنامه ای برای ارائه 

مستقیم داده ها به "اداره سرشماری" دارد یا خیر. در صورت 
لزوم، ماموران برای جمع آوری پرسش نامه های کاغذی بیماران 

به مرکز شما مراجعه می کنند.

آیا بیمارانی که زبان آنها انگلیسی نیست، به 
پرسش نامه دسترسی خواهند داشت؟

بله. پرسش نامه آنالین به این 12 زبان در دسترس خواهد بود: 
اسپانیایی، چینی )ساده(، ویتنامی، کره ای، روسی، عربی، 

تاگالوگ، لهستانی، فرانسوی، کرئول هائیتی، پرتغالی و ژاپنی. 
خط شبانه روزی سرشماری از امکان ارائه راهنمایی به این 

زبان ها و از وسیله مخابراتی ویژه ناشنوایان برخوردار است.

پرسش نامه کاغذی فقط به زبان های انگلیسی و اسپانیایی منتشر 
می شود.

واژه نامه ها و راهنماهای تصویری و چاپی به 59 زبان غیر 
انگلیسی، از جمله زبان اشاره آمریکا، بریل و چاپ درشت، 

منتشر خواهد شد.

“شهرداری لس آنجلس” امکانات مناسبی را با هدف تضمین دسترسی برابر به برنامه ها، خدمات و تاسیسات خود برای افراد دچار نا توانی یا کم توانی فراهم خواهد کرد.
برای ارائه درخواست امکانات، حداقل پنج روز کاری زودتر با نشانی DOD.Contact@lacity.org یا شماره )213( 5668-202 تماس بگیرید.
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https://www.census.gov/2018censustest/gq
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