
راهنمای ارائه دهندگان خدمات ویژه افراد بی خانمان

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

census.lacity.org

سرشماری چه تاثیری بر افراد بی خانمان دارد؟

طبق "سرشماری 2019 افراد بی خانمان لس آنجلس و حومه" 
که "اداره خدمات ویژه بی خانمان های لس آنجلس" انجام داده 

است، تقریباً بیش از 36,000 فرد و خانواده بی خانمان در شهر 
لس آنجلس زندگی می کنند. و کم-شماری این افراد ممکن است 
منجر به از دست رفتن میلیاردها دالر بودجه فدرال مربوط به 
برنامه های ویژه این افراد، شامل "برنامه رسید انتخاب مسکن 

بخش 8"، "برنامه خدمات درمانی ویژه افراد بی خانمان" و 
 "برنامه های جوانان فراری و بی خانمان" شود.

ارائه دهندگان خدمات ویژه افراد بی خانمان 
چگونه می توانند به افزایش دقت سرشماری 

کمک کنند؟

برای دستیابی به سهم مناسبی از بودجه خدمات اجتماعی اساسی، 
سرشماری دقیق افراد بی خانمان لس آنجلس ضروری است. 

برای تدوین راهبردهای کمک رسانی موثر و شناسایی مکان های 
زندگی افراد با کمیته محلی سرشماری کامل و دفتر "اداره 

سرشماری ایاالت متحده" همکاری کنید.

"اداره سرشماری ایاالت متحده" چگونه افراد 
بی خانمان را سرشماری می کند؟

شمارش مبتنی بر خدمات
)30 مارس - 1 آوریل 2020(

شمارش افراد در مکان هایی که خدمات دریافت می کنند )شامل 
سرپناه ها و نوانخانه ها( و مکان های باز مانند اردوگاه ها.

شمارش در مراکز ترانزیت
)9 آوریل - 4 می 2020(

شمارش افراد فاقد خانه ثابت در مراکز ترانزیت مانند هتل ها و 
مسافرخانه ها.

پرسش نامه سرشماری
از پاسخ دهندگان بخواهید که اطالعات افرادی را که موقتاً در 
منزل آنها سکونت دارند و ممکن است در قالب هیچ خانواری 

سرشماری نشده باشند، ثبت کنند.

“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://census.lacity.org/farsi/home
https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf
https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf

