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2020 CENSUS 
 2020رسشماری سال 

ن به بخش های  سن هوانحوزه تعلییم  ، ایالت و فدرال است تا اطمینان حاصل کند که همه در شهرستاندر حال پیوست 
 یم کنند و   است همه افرادی ششمرده یم شوند. این رسشماری شمار  2020رسشماری سال آینده 

ی
 در  که در ایاالت متحده زندگ

ن بار  10هر  یم توانید به صورت آنالین پاسخ شما  اال حسال یک بار انجام یم شود. تکمیل آن ساده و محرمانه است. برای اولت 
 دهید. 

پر کنید.  2020 چا از اول مار یک شماره شناسه منحرص به فرد در نامه دریافت خواهید کرد که به شما امکان یم دهد فرم آنالین ر 
 پرسیده خواهد شد. سؤال ت در مورد خانواده شما از جمله تعداد افراد ساکن در خانه شما، تاری    خ تولد، نژاد و جنسی

 در اینجا مواردی وجود دارد که باید بدانید: 

 خواهد ماند. هویت شما ناشناس 
ی

یم دهید توسط قانون  هر گونه اطالعات شخیص که شما در فرم رسشماری ارائه باق
اک نیست. رصف نظر از وضعیت  از این اطالعات نیم  مهاجرت،محافظت یم شود و با کیس یا هر آژانس فدرال دیگر قابل اشت 

 کرد. استفاده  توان علیه شما یا حریم شخیص شما یا اعضای خانواده تان 

یم که مدارس ما یط ده سال آینده چه مقدار  رسشماری بسیار مهم است زیرا کمک یم کند تا تصمیم رسشماری مهم است.  بگت 
بهسازی محالت، بهداشت عمویم، حمل و نقل و بسیاری از برنامه ها و خدمات  ها،آورند و دولت ما برای پارک میپول بدست 

مدرسه مانند تغذیه مکتب/ میلیارد دالر بودجه فدرال از برنامه های  7بیش از  کالیفرنیا،دیگر چه مقدار پول بدست یم آورد. در  
، کارگران  آموزش زبانمدرسه، آموزش ویژه، وقت مکتب/  بعد از برنامه های  مدارس،در  انگلییس، دانش آموزان بویم آمریکایی

 پشتیباین یم کند.  ،و برنامه های قبل از کودکستان برای أطفال مزرعه، جوانان که یی خانمان را تجربه یم کنند 

قانون ایاالت متحده آمریکا  13داده های جمع آوری شده از طریق رسشماری تحت عنوان طالعات/ ا. کلیه رسشماری امن است
. همه کارمندان دفت  رسشماری ایاالت متحده برای خواهد بود سال محرم  72 به مدت محافظت یم شود. سوابق طبق قانون

ه هرگز اطالعات شخیص یک مخاطب را با دیگر محافظت از اطالعات پاسخ دهنده سوگند یاد یم کنند. رسشماری ایاالت متحد
اک نیم گذارد.  داده ها فقط در جداول خالصه منتشر یم شوند. هیچ پرونده شخیص  اطالعات/  سازمان های دولت  به اشت 

 منتشر نیم شود

یم توانید از آن در  ،ندارید فرم کوتاه و آسان را بصورت آنالین تکمیل کنید. اگر در خانه کامپیوتر  چه کار باید انجام بدهید؟
از طریق تلفن یا به صورت آنالین.  نامه،کتابخانه استفاده کنید. شما یم توانید رسشماری را به سه روش تکمیل کنید: از طریق 

،این رسشماری به چند زبان آنالین و تلفتن از جمله به زبان  س است.  اسپانیایی  عریی و رویس در دست 

 آنها را حساب کنید!  ،2020بنابراین هنگام پر کردن فرم رسشماری در بهار سال  ،شوند شما حساب یم  اطفال
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 ل پر کنید. پریآ 30تأخیر نکنید! حتما فرم رسشماری خود را قبل از 


