
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.
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