
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.
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https://news.gallup.com/poll/182051/san-francisco-metro-area-ranks-highest-lgbt-percentage.aspx
https://census.lacity.org/farsi/home 

