
راهنمای اطالع رسانی دیجیتال سرشماری 2020
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census.lacity.org

“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 5668-202-213 تماس بگیرید.

با ارسال پیامک یا ایمیل به آشنایان یادآور شوید که شمارش شوند.

در خانه به دوستان و آشنایانتان یادآور شوید تا به پرسشنامه سرشماری پاسخ دهند. چند نمونه از کارهایی که میتوانید انجام
دهید شامل موارد زیر میباشند.

برای شخصی نامه بنویسید و یاد آور شوید که به فکر آنها هستید.
گوشزد کنید تا در سرشماری شمارش شوند

برای همکاری داوطلبانه با دفتر شهردار، و برقراری تماس تلفنی
با هدف آگاه سازی عموم در رابطه با

Eric Garcettiسرشماری، همراه تیم شهردار
bit.ly/censusphonebank 

 در جلسات خود، در رسانه های اجتماعی و سوشال مدیا، پادکست، و
شویدویدئو کنفرانسها اطالعات سرشماری را یاد آور   

https://census.lacity.org/farsi/home
http://bit.ly/censusphonebank


پیغامهای ساده و سریع برای اطالع رسانی

#2020Census
census.lacity.org

با سالم
بحران بهداشت کنونی من را به فکر انداخته چقدر چیزهای کوچک تاثیرات بزرگی دارند، و چگونه ما با هم همکاری

میکنیم، و به نیروی از خوبی تبدیل میشویم. بسیاری از مسائل در حال حاضر از کنترل ما خارج هستند، ولی ما میتوانیم
برای 10 سال آینده بر خدماتی که به جامعه ما خواهد رسید تاثیر گذار باشیم. من در سرشماری 2020 شرکت خواهم کرد و

 از شما نیز دعوت میکنم تا با من همراه شوید موضوعات بسیاری به دنبال جلب کردن توجه ما هستند.  آیا میدانستید که همه، یا بیشتر مسائل  کورونا  به
سرشماری ارتباط دارند؟

مدیکر Medicare حقوق بیکاری، ناهار مجانی مدارس و بسیاری دیگر خدمات بر اساس ، 
اطالعات سرشماری برنامه ریزی میشوند. در 2020 ، ما از برنامه ریزی انجام شده بر اساس اطالعات 2010 استفاده
میکنیم. شکل “دنیای جدید”، هر چه باشد، کم شماری امروز برای 10 سال آینده میتواند تاثیرات منفی بسیاری به ارمغان

 بیاورد
این دلیل مهمی هست برای تبلیغ در باره سرشماری و صحبت در باره اهمیت سرشماری ، تا آنجایی که امکان پذیر است

 میتوانید در حین رعایت فاصله اجتماعی نزدیکی را در جامعه رشد دهید
این  بسته های اطالع رسانی

به همراه نمونه ایمیل، پیامک و نمونه مکالمه برای تماس تلفنی را با دوستان به  
اشتراک بگذارید

به عنوان یک همکار و دوست، شما برای من اهمیت بسیاری دارید، شما خانواده و دوستان شما لیاقت شمرد شدن را
دارند. قسم بخوریم در سرشماری به طور آنالین My2020Census.gov یا از طریق تلفن یا پست، شرکت کنید بیاید با

هم از این نیز بگذریم

نمونه ایمیل به دوستان و آشنایان

نمونه پیامک

 شما برای من بسیار عزیزی و میخواهم که در سرشماری 2020 به حساب آورده شوی.
• میتوانی به طور

آنالین My2020Census.gov تلفن، و پست پرسشنامه را تکمیل کنی

 آیا برای حقوق بیکاری اقدام کردی؟ میدانستی از اطالعات سرشماری برای تخصیص این
• بودجه استفاده میشود؟

به My2020Census.gov بروید و در سرشماری شرکت کنید
 

 امیدوارم در خانه خود در امنیت باشید. آیا پرسشنامه سرشماری را تکمیل کردید؟ سریع و
• آسان است، حتا میتوانید

با تماس تلفنی این پرسشنامه را تکمیل کنید به My2020Census.gov بروید

 سالم- دارم از همه دوستانم احوالپرسی میکنم، و اطمینان حاصل میکنم که در سرشماری
• شرکت کرده باشند، آیا

شما شرکت کردید؟

 ما نمی توانیم آینده را کنترل یا پیش بینی کنیم ولی میتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم.
• یادآوری میکنم که اگر تا به

حال انجام ندادی پرسشنامه سرشماری را در سایت My2020Census.gov تکمیل کنی

 تولدت مبارک! من امسال را نمیشمارم، ولی امیدوارم که شما در سرشماری 2020 شمرد
• شوید. برای تولدت

My2020Census.gov : آرزو کن و پرسشنامه را تکمیل کن

 میدانستی که 1 آپریل آخرین روز شرکت در سرشماری نبود؟ ما تا 31 اکتبر وقت داریم تا
• پرسشنامه را تکمیل

 کنیم. زودتر پاسخ دهید، قبل از آنکه کارمندان سرشماری به درب منازل فرستاده شوند. برای
اطالعات بیشتر به

سامانه My2020Census.gov مراجعه کنید
 

 کالسهای آنالین چطور پیش میروند؟ خواستم احوالپرسی کنم، پرسشنامه سرشماری را تکمیل
• کردی؟ امسال به

My2020Census.gov : طور آنالین میتوان در سرشماری شرکت کرد

 در باره سرشماری شنیدی؟ امسال سال ما هست که انجامش دهیم. بودجه برنامه های سالمت و
• بهداشت، کمک

  رسانی بحران، نهار مجانی مدارس و دیگر خدمات بر اساس این اطالعات برنامه ریزی
میشوند برای اطالعات

بیشتر به سایت My2020Census.govمراجعه کنید

 سالم- میدانم تازه جا به جا شدی و شاید دعوتنامه سرشماری را در پست نگرفتی، ولی میتوانی
• آنالین بدون داشتن

کد با مراجعه به سایت My2020Census.gov فرم ات را پر کنی

 
اطالعات تکمیلی بر روی سایت ما موجود است.

“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 5668-202-213 تماس بگیرید.

https://census.lacity.org/farsi/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.2020_Farsi%20CGA%20remote%20outreach%20guide_.pdf
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html
https://My2020Census.gov
https://docs.google.com/forms/d/1nwtdLJzzBoEt7X0ZnALz8npykwh1MPa4CzTt1YGrOI8/edit?ts=5e90af25

