
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.
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