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Մարդահամարը United States-
ում բնակվող յուրաքանչյուր 
անձի հաշվարկն է։  
Այն տեղի է ունենում 
յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ 
անգամ, և պահանջվում է 
Սահմանադրությամբ։ 

Մարդահամարը շատ կարևոր է և հանդիսանում է գալիք տասնամյակում ձեր 
համայնքում տեղի ունեցող փոփոխությունների հիմք։

• Ոչ ճշգրիտ հաշվարկի դեպքում Los Angeles-ը կարող է դաշնային ֆոնդերից միլիարդավոր
դոլարներ կորցնել գալիք տասնամյակում։

• Մարդահամարի տվյալներն օգնում են ֆոնդերն ուղղել Medi-Cal, Title 1 դրամաշնորհների,
Special Education դրամաշնորհների, Pell Grants, SNAP (food stamps), Head Start ծրագրերի,
հասարակական տրանսպորտի նախագծերի և այլնի վրա։

• 1850 թ.նահանգի կարգավիճակ ստանալուց ի վեր՝ California-ն առաջին անգամ 2010թ.
Մարդահամարի արդյունքներով կորցրեց Կոնգրեսում լրացուցիչ տեղ ստանալու
հնարավորությունը՝ 13,000 անձ պակաս հաշվարկելու հետևանքով։



Los Angeles, ժամանակն է հաշվարկված լինելու…

Los Angeles-ի բնակիչները կստանան նամակներ և 
հիշեցումներ 2020 Մարդահամարին մասնակցելու 
վերաբերյալ։

Մարդահամարի օրը

Պատասխանելու ժամանակահատված 
Los Angeles-ի բոլոր բնակչների համար

Մարդահամար անցկացնողները կայցելեն 
Մարդահամարին դեռևս չմասնակցած տնային 
տնտեսություններ՝ մասնակցությունը խթանելու 
նպատակով։

Մարտ-Ապրիլ 2020

Մարտի 12-հոկտեմբեր 31, 2020

Ապրիլի 1, 2020

Օգոստոս-հոկտեմբեր 2020



Քայլերի ժամանակացույց

Իրազեկում 
Հուլիս-Դեկտեմբեր 2019 

Մոտիվացում   
Հունվար-Մարտ 2020 

Ակտիվացում 
Ապրիլ 2020 

Հետագա քայլեր 
Օգոստոս-հոկտեմբեր 2020



Տարածեք սոցիալական 
գովազդները ձեր սոցիալական 

ցանցերում կամ ցուցադրեք դրանք 
էկրանների վրա։

Ներգրավվելը հեշտ է

Անգլերեն

Ձեր սոցիալական մեդիայի էջերում 
տարածեք գրառումներ այս 

գործիքներից։

Իսպաներեն

Դարձեք Մարդահամարի Բարի 
Կամքի Դեսպան (CGA)։

Տպեք Մարդահամարի թռուցիկներ և 
գովազդային պաստառներ 12 տարբեր 

լեզուներով և տարածեք դրանք ձեր 
իրազեկման միջոցառումների ժամանակ։

https://census.lacity.org/armenian/outreach
https://census.lacity.org/armenian/volunteer
http://bit.ly/CensusPSALA
http://bit.ly/CensusPSALA


Այս գործիքները պարունակում են Մարդահամարի կարևորության և ազդեցության 
մասին հաղորդագրություններ, որոնք դուք կարող եք տարածել սոցիալական մեդիայի 

տարբեր պլատֆորմների միջոցով։ 
Նշեք այս 

կազմակերպությունները 
ձեր գրառումների 

ազդեցությունը 
մաքսիմալացնելու համար։

Ցա
նկ

անու ՞մ եք ստեղծել ձեր սեփ
ա

կա
ն գրա

ռու մն երը սոցիալական մե դիայու 
մ։
#2020Census

2020 Մարդահամարի 
պաշտոնական լոգոները, 

ոճային ուղեցույցը և 
նմո շային նկարները 
ներբեռնեք այստեղից։ 

City of  
Los Angeles

Mayor  
Eric Garcetti

@MayorOfLA

@LACity

California 
Census

@CACensus

http://bit.ly/CensusLogos


Խրախուսեք ձեր շրջապատին Հաշվված Լինել քանի դեռ ուշ չէ։ 
Օգտագործեք սրանք Մայիսին։ Գրառում կատարելիս օգտագործեք հաղորդագրությունը համապատասխան նկարի հետ 

միասին։  
Ներբեռնվող ֆայլերին հասանելիություն ստանալու համար սեղմեք ֆոտոների վրա։

Մենք հետագա քայլերի փուլում ենք

1. Մենք նշում ենք #AAPI համայնքի ներդրումները մեր
մշակութային բազմազանության մեջ։ Եղեք հաշվված
#BeCounted 2020 Մարդահամարում #2020Census և օգնեք կերտել
L.A.-ի ապագան։ census.lacity.org

2. Տարեց բնակիչները լրացնում են L.A-ի խայտաբղետ
պատկերը։ Բոլոր տարիքների ներկայացուցիչները պետք է
հաշվված լինեն #BeCounted։

3. Փաստ՝ 2020 Մարդահամարի #2020Census հարցաշարը
պարունակում է 10 պարզ հարց, սակայն երբեք չի պահանջի
որևէ վճարում։  #2020Census census.lacity.org

4. Մասնակցությունը 2020 Մարդահամարին #2020Census
կօգնի ձեզ ստանալ ֆինանսավորում անվճար դպրոցական
ճաշի, հատուկ կրթության և այլնի համար ձեր  համայնքի
դպրոցներում հետագա 10 տարիների ընթացքում։ Անպայման
եղեք հաշվված #BeCounted այսօր։ census.lacity.org

http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG


Խրախուսեք ձեր շրջապատին Հաշվված Լինել քանի դեռ ուշ չէ։ 
Օգտագործեք սրանք Հունիսին։ Գրառում կատարելիս օգտագործեք հաղորդագրությունը համապատասխան նկարի հետ 

միասին։  
Ներբեռնվող ֆայլերին հասանելիություն ստանալու համար սեղմեք ֆոտոների վրա։

Մենք հետագա քայլերի փուլում ենք

1. Մարդահամարը շատ ազդեցիկ հետևանքներ ունի։ Շրջանների
սահմանները նահանգի, տեղական և պետական մակարդակի վրա որոշվում
են՝ հիմնվելով Մարդահամարի տվյալների վրա։ Հետազոտություններ
կատարողներն ու հասարակական կազմակերպությունները ևս հիմնվում
են Մարդահամարի տվյալների վրա՝ L.A.-ի համայնքներին ավելի լավ
ծառայելու համար։ Անպայման եղեք հաշվված #BeCounted։ census.lacity.org

2. Ի՞նչ եք ցանականում 2020-ականներին։ Ընդունեք տասնամյակի
կարևոր մարտահրավերը։ Լրացրեք 2020 Մարդահամարի
#2020Census հարցաշարը առցանց, հեռախոսով կամ փոստով
մինչև հոկտեմբերի 31։ census.lacity.org

3. Ավտոբուսո՞վ երթևեկել թե՞ գնացքով։ Մարդահամարի տվյալները
կօգնեն միլիարդավոր դոլարների հասարակական տրանսպորտի
դրամաշնորհների ֆինանսավորմանը։ Առանց բնակչության ստույգ
հաշվարկի դաշնային կառավարությունը չի կարողանա պարզել, թե որ
նախագծերն է պետք ֆինանսավորել։ #2020Census census.lacity.org

4. #LGBTQ համայնքն արժանի է հարգանքի և հաշվված
լինելու #BeCounted 2020 Մարդահամարում #2020Census: Ձեր
պատասխանները կօգնեն խթանել քաղաքացիական իրավունքները և
ստանալ L.A.-ի ճշգրիտ պատկերը հետագա 10 տարիների ընթացքում։

5. Հրդեհներն ու անսպասելի աղետները հաճախակի են L.A.-ում։
Պատասխանելով 2020 Մարդահամարի #2020Census հարցաշարին՝ դուք
կապահովեք արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին կյանքեր
փրկելու համար անհրաժեշտ տեղեկություններով։ census.lacity.org

http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA


Տե՛ս մեր գործընկերների կոնտենտը

https://2020census.gov/
https://wecountla.org/
https://californiacensus.org/
https://census.lacounty.gov/
https://hagasecontar.org/


Իմացե՛ք ավելին 2020 թ. 
Մարդահամարի մասին 

census.lacity.org 
կայքում, ներբեռնեք գովազդային 
թերթիկներ, ծանոթացեք դժվար 
հաշվառելի շրջաններին և այլն։ 




