
راهنمای اجاره نشین ها

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

سرشماری چه تاثیری بر اجاره نشین ها دارد؟

اجاره نشین ها جزو سخت-شمارترین افراد هستند. فقط در شهر 
لس آنجلس، بیش از نیمی )%63( از حدود 4 میلیون جمعیت 
این شهر در واحدهای مسکونی اجاره ای زندگی می کند. مهم 
است که همه افراد اجاره نشین شهر لس آنجلس در سرشماری 

شرکت کنند تا این شهر به سهم مناسبی از بودجه فدرال برای 
برنامه های ویژه مستاجران، مانند "رسید انتخاب مسکن بخش 

8" و "برنامه های پرداخت کمکی"، "برنامه کمک تغذیه مکمل" 
 )SNAP( و مراکز درمانی همگانی دست یابد.

آیا صاحبخانه من اجازه دارد که اطالعات من را 
 به مامور سرشماری بدهد؟

اگر مامور سرشماری نتواند پاسخ های سرشماری را از شما 
دریافت کند، باید با صاحبخانه یا مدیر ساختمان اجاره ای تماس 
بگیرد و اطالعات الزم را از آنها درخواست کند. این وضعیت 

ممکن است باعث کم-شماری شود، زیرا صاحبخانه ممکن است 
تعداد دقیق افراد یا خانواده های ساکن ملک اجاره ای خود را 

نداند.

 چه کسانی در خانوار من باید شمرده شوند؟

الزم است که همه افرادی که در نشانی شما )شامل درون خانه یا 
آپارتمان، گاراژ، یا کمپر درون خانه( زندگی یا اقامت می کنند، 
در 1 آوریل 2020 شمرده شوند. این شامل نوزادان، کودکان، 

بزرگساالن و سالخوردگان و افرادی که نسبتی با شما ندارند نیز 
می شود. "اداره سرشماری ایاالت متحده" فقط یک پرسش نامه را 

از هر خانوار می پذیرد. پس الزم است که همه افراد در همان 
 بار نخست به دقت شمرده شوند.

آیا ماموران دولت فدرال به منزل من مراجعه 
 خواهند کرد؟

ماموران سرشماری فقط در صورتی به منزل شما مراجعه 
می کنند که هیچ کس از خانوار شما تا پایان آوریل 2020 به 

پرسش نامه پاسخ نداده باشد. در این صورت، مامور سرشماری 
از شما می خواهد که شخصاً پرسش نامه را پر کنید. البته، 

ماموران سرشماری معموالً برای ورود به مجتمع های آپارتمانی 
با مشکل روبرو می شوند و به همین دلیل بسیاری از مستاجران 
شمرده نمی شوند. برای این که کسی به منزل شما مراجعه نکند، 
الزم است که پرسش نامه را در اولین فرصت پس از دریافت پر 

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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