
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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