
راهنمای مالکان کسب و کار

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

سرشماری چه تاثیری بر وضعیت مالکان کسب 
و کار دارد؟

هر پنج سال یک بار، "اداره سرشماری ایاالت متحده" برنامه 
سرشماری اقتصادی را اجرا می کند. اطالعات این سرشماری 

به مالکان کنونی و آینده کسب و کار کمک می کند تا تصمیمات 
آگاهانه ای درباره مسائل گوناگون از جمله محل راه اندازی یا 

گسترش کسب و کار و میزان دستمزد قابل پرداخت به کارکنان 
بگیرند. همچنین نهادهای دولتی محلی با این اطالعات بازده 

اقتصادی منطقه خود را ارزیابی می کنند. داده های آماری 
در جذب بودجه فدرال برای بهسازی زیرساخت ها و اجرای 

طرحهای حمل و نقل نقش دارد. این مسائل با توسعه اقتصادی و 
کیفیت زندگی ارتباط مستقیم دارد و بر تصمیمات مربوط به محل 

 ایجاد کسب و کار و فرصت های شغلی تاثیر می گذارد.

درباره سرشماری چه چیزهایی باید به کارکنانم 
بگویم؟

باید کارکنان خود تشویق به شرکت در برنامه سرشماری کنید. 
مشارکت نکردن مردم باعث از دست رفتن اطالعات مهم و 

بودجه فدرال می شود.
مالکان کسب و کار از داده های دقیق الزم برای تصمیم گیری 
درباره محل راه اندازی کسب و کار یا از اطالعات جمعیتی 
مشتریان بالقوه خود محروم می مانند. نهادهای محلی تصویر 

کاملی از بازده اقتصاد محلی نخواهند داشت. دولت فدرال نیز 
ممکن است اصالحات مربوط به جامعه شما را در برنامه های 

خود نگنجاند.
  

نقش شرکت ها، اتاق های بازرگانی و دیگر 
گروه ها در تقویت اقدامات کمکی سرشماری 

چیست؟

برای اطالع رسانی به اعضای اتاق و مشتریان درباره اهمیت 
سرشماری، به "سفیر حسن نیت سرشماری" تبدیل شوید. در 

دفتر یا اتاق استراحت خود یک "کیوسک کاربردی سرشماری" 
برای کارکنانی که به اینترنت دسترسی پیوسته ندارند، نصب 

کنید. پیام های سرشماری 2020 را در برنامه ها، خدمات، 
خبرنامه ها و وب سایت های خود بگنجانید.

“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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