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 سرشماری عبارت است از شمارش
 تمامی افراد ساکن آمریکا، که هر

 10 سال بر اساس حکم قانون
اساسی آمریکا برگزار می گردد.

سرشماری حائز اهمیت بوده و در دهه آینده بر جامعه شما تاثیر خواهد داشت!

در صورت اشتباه در شمارش و کم شماری، لس آنجلس امکان از دست دادن بیلیونها دالر بودجه فدرال را خواهد داشت

سرشماری به جذب بودجه برای برنامه هایی مانند
Medi-Cal، کمکهای  عنوان 1  ، آموزش ویژه  SNAP (کوپن غذا) ، Head Start Program، سرویس ها و خدمات نقلیه  

و غیره کمک می کند

 برای نخستین بار پس از تبدیل شدن به ایالت در 1850، کالیفرنیا بر مبنای سرشماری 2010 و کسری حدود 13,000 نفر، ازبدست
آوردن یک صندلی کنگره محروم شد



لس آنجلس! زمان آن رسیده تا شمرده شوید!

 ساکنین لس آنجلس بسته های پستی
 یادآوری برای شرکت در سرشماری

 2020 را دریافت میکنند

روز سرشماری

پنجره پاسخگویی برای همه ساکنین لس آنجلس

 ماموران اداره سرشماری به خانه افرادی که در
 سرشماری شرکت نکرده اند سرکشی کرده تا آنها

را تشویق به شرکت کنند

مارچ- آپریل 2020

مارچ 12اکتبر 31

آپریل 1 , 2020

آگوست- اکتبر



زمان بندی فعالسازی

آموزش
جوالی- دسامبر 2019

انگیزه بخشی
ژانویه- مارچ 2020

 
فعالسازی

آپریل 2020
  

پیگیری
آگوست- اکتبر



 PSA   مطالب اطالع رسانی جمعی
 را در صفحه های رسانه اجتماعی خود و یا در 

مانیتور های عمومی در اختیار افراد جامعه قرار دهید

مشارکت آسان است

 انگلیسی

 مطالب این جعبه  ابزار را در رسانه اجتماعی خود
به اشتراک بگذارید

اسپانیایی

همکاری داوطلبانه با برنامه
(CGA) سفیر حسن نیت سرشماری 

 مطالب و آگهی تبلیغاتی سرشماری موجود به 12
 زبان را چاپ کرده و در برنامه های مختلف ارائه

دهید

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


 این جعبه ابزار حاوی پیغام های مهمی در مورد اهمیت و تاثیر سرشماری میباشد که امکان اشتراک گذاری آن ها در رسانه
های اجتماعی فراهم شده است.

 برای تاثیر بیشتر نام این موسسه را
در زیر اطالعات تگ کنید.
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#2020Census

 یانجا به لوگوهای سرشماری   
2020رهانمای سبک و نمونه 

عسک دسترسی یپدک انید.

City of  
Los Angeles

Mayor  
Eric Garcetti

@MayorOfLA

@LACity

California 
Census

@CACensus

https://drive.google.com/drive/folders/1jkW9FM65-xDtLUJ4FQSmmRIsZTV0VDD1


 کارمندان اداره سرشماری آغاز به مراجعه حضوری به خانه افرادی که پرسشنامه سرشماری را تکمیل نکرده اند میکنند. قبل از این که
دیر شود دایره آشنایان خود را به مشارکت در سرشماری ترغیب کنید.

از این موارد برای ماه می استفاده کنید. پیغام و گرافیک تبلیغاتی همخوان را انتشار دهید.
برای دسترسی و ذخیره اطالعات فایل ها بر روی عکس هر کدام کلیک کنید.

ما در فاز پیگیری به سر میبریم

1.
ما سهم جامعه جزایر آسیا و اقیانوسیه

 را در چشم انداز فرهنگی خود جشن میگیریم 
 #2020Census 

برای ساختن آینده لس آنجلس 
#BeCounted

2.
 BeCounted# بزرگساالن و سالمندان در ساختن تار و پود لس انجلس سهیم هستند، همه بدون توجه به سن

census.lacity.gov مراجعه کنید

3.
#2020Census

 از شما 10 سوال ساده میپرسد, ولی هیچگاه از شما 
تقاضای مالی نمی شود

4. 
#2020Census مشارکت شما در

بودجه مورد نیاز برای برنامه های ناهار مجانی, کمکهای
آموزش ویژه، و دیگر خدمات مورد نیاز 10 سال آینده مدارس منطقه شما را تامین

میکند. امروز متعهد شوید

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


 کارمندان اداره سرشماری با ادامه مراجعه حضوری به خانه افرادی که پرسشنامه سرشماری را تکمیل نکرده اند سعی در تشویق آنها
میکنند. قبل از این که دیر شود دایره آشنایان خود را به مشارکت در سرشماری ترغیب کنید.

از این موارد برای ماه جون استفاده کنید. پیغام و گرافیک تبلیغاتی همخوان را انتشار دهید.
برای دسترسی و ذخیره اطالعات فایل ها بر روی عکس هر کدام کلیک کنید.

ما در فاز پیگیری به سر میبریم

1.
 سرشماری تاثیر عظیمی دارد. مرز بندی مناطق درسطح ایالتی، محلی و فدرال بر اساس

 سرشماری شکل میگیرد. پژوهشگران و سازمان های غیر انتفاعی با استناد به این اطالعات سعی
در ارائه خدمات در سطح لس آنجلس میکنند .  تعهد دهید

2. 
 از سرشماری 2020 چه می خواهیم؟ پذیرش چالشی 10ساله و حائز اهمیت. سرشماری

.#2020Census را به صورت آنالین، خط تلفن، یا با پست تا اکتبر 31 انجام دهید

3. 
 از وسائل نقلیه عمومی اتوبوس یا قطار استفاده می کنید؟ بر اساس اطالعات سرشماری، کمک

 هزینه بیلیون دالری به این خدمات تعلق میگیرد. دولت فدرال بدون آمار دقیق امکان پشتیبانی از
پروژه های مناسب را نخواهد داشت.

4. 
 LGBTQ# جامعه رنگین کمانی

 سزاوار احترام است و احتیاج دارد که
پاسخگوی شما به احقاق حقوق مدنی و ارایه تصویر دقیقی از لس آنجلس در 10  سال آینده کمک می کند

5. 
در زمینه آتش سوزی و بالها ی طبیعی، هیچ فصل خاموشی در لس آنجلس وجود ندارد

با پاسخگوی به پرسشنامه
کمک های الزم را برای دریافت این خدمات و نجات جان دیگران انجام میدهید

#2020Census

#BeCounted

#BeCounted

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
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


به محتوای شرکای ما دقت کنید

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


 بیشتر از سرشماری 2020 بدانیم،  فالیر
 اطالعاتی را دانلود کنید با شورای مناطق

  سخت-شمار و دیگر اطالعات
census.lacity.org آشنا شوید




