
عنوان 13
طبق عنوان 13 از قانون ایاالت متحده، "اداره سرشماری" از تبادل اطالعات هویتی که افراد به 

هر دلیل در اختیار نهادها یا مقامات دولتی )شامل ماموران مهاجرت یا نهادهای اجرایی(، نهادهای 
خارجی یا دادگاه ها قرار می دهند، منع شده است.

سوگند سرشماری
تک تک کارمندان "اداره سرشماری ایاالت متحده" با ادای سوگند مادام العمر ملزم به محافظت از 

هویت شخصی شما می شوند و به هیچ عنوان مجاز به استفاده از این اطالعات برای اقدام علیه شما 
نخواهند بود. مجازات نقض این قانون حکم حبس فدرال به مدت حداکثر پنج سال، الزام پرداخت 

جریمه 250,000 دالری، یا هر دو، خواهد بود.

آگاه باشید. مشارکت کنید. شمرده شوید.

برای "سرشماری 2020"، پیشنهاد "اداره سرشماری ایاالت متحده" این است که پرسش نامه را به صورت آنالین پر کنید. صرف نظر از این 
که پرسش نامه آنالین یا کاغذی را پر کنید، محافظت از اطالعات شخصی شما اهمیت فراوانی دارد.

سرشماری 2020 
اطالعات محافظت می شود

رازداری 

طبق قانون، از اطالعات شخصی شما نمی توان علیه خود شما استفاده کرد و "اداره سرشماری ایاالت متحده" اقدامات امنیتی الزم را برای 
حفظ امنیت این فرآیند و تضمین ایمنی همه مراحل کار انجام داده است.

اقدامات محافظتی امنیت سایبری
قانون تقویت امنیت سایبری فدرال

"قانون تقویت امنیت سایبری فدرال 2015" محافظت از اطالعات و داده های شما در 
برابر مخاطرات سایبری خارجی را تضمین می کند. نام، نشانی و شماره تلفن شما هرگز 

فاش یا منتشر نمی شود.
کیوسک کاربردی سرشماری

اگر برای پر کردن پرسش نامه آنالین به راهنمایی نیاز داشته باشید، می توانید با مراجعه به 
census.lacity.org یک "کیوسک کاربردی سرشماری" در نزدیکی خود بیابید.

“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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