
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

https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf
https://census.lacity.org/farsi/home 

