
راهنمای افراد دچار معلولیت

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

سرشماری 2020

چرا سرشماری برای افراد دچار ناتوانی و کم 
توانی مهم است؟

طبق برآورد جمعیتی 2018 "اداره سرشماری ایاالت متحده"، 
در بازه زمانی 2013 تا 2017، حدود %6.3 از ساکنان زیر 

65 سال لس آنجلس دچار ناتوانی و کم توانی
 بوده اند.

افراد دچار ناشنوایی، کم شنوایی، نابینایی یا دیگر اختالالت 
شناختی باید دیده و شمرده شوند. دقیق نبودن داده های آماری 

روی همه افراد، صرف نظر از ناتوانی و کم توانی، تاثیر 
می گذارد. بودجه فدرال خدمات درمانی، برنامه های شبکه 

ایمنی و نمایندگی سیاسی تحت تاثیر مشارکت ناقص در برنامه 
 سرشماری قرار می گیرد. 

آیا پرسش نامه سرشماری در دسترس افراد 
دچار ناتوانی و کم توانی

 قرار دارد؟

افرادی که قادر به پر کردن پرسش نامه آنالین نیستند، می توانند 
برای پر کردن پرسش نامه با خط شبانه روزی سرشماری تماس 

بگیرند یا پرسش نامه کاغذی را از مامور سرشماری تحویل 
بگیرند و پر کنند. سفیران محلی حسن نیت سرشماری و 

کمیته های سرشماری کامل در زمینه کمک رسانی به افراد دچار 
اختالالت گفتاری، زبانی یا بینایی یا دیگر انواع مشکالت که 
ممکن است برای پر کردن پرسش نامه نیازمند کمک باشند، با 
سازمان های عمومی همکاری خواهند کرد. در ضمن، "اداره 
 سرشماری" واژه نامه ها و راهنماهای تصویری و چاپی را به 
59 زبان غیر انگلیسی، از جمله زبان اشاره آمریکا، بریل و 

چاپ درشت، منتشر خواهد کرد.

آیا افرادی که زبان آنها انگلیسی نیست، به 
پرسش نامه دسترسی خواهند داشت؟

بله. پرسش نامه آنالین به این 12 زبان در دسترس خواهد بود: 
اسپانیایی، چینی )ساده(، ویتنامی، کره ای، روسی، عربی، 

تاگالوگ، لهستانی، فرانسوی، کرئول هائیتی، پرتغالی و ژاپنی. 
خط شبانه روزی سرشماری از امکان ارائه راهنمایی به این 

زبان ها و از وسیله مخابراتی ویژه ناشنوایان برخوردار است.

پرسش نامه کاغذی فقط به زبان های انگلیسی و اسپانیایی منتشر 
می شود.

“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.

census.lacity.org
#2020Census

https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.19_LA%20city%20census%20data%202018%20estimates.pdf
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.19_LA%20city%20census%20data%202018%20estimates.pdf
https://www.census.gov/quickfacts/fact/note/US/DIS010217
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/memo-series/2020-memo-2018_06.pdf
https://census.lacity.org/farsi/home

