باید در مورد رسشامری
چه چیزی را بدانید
تاریخهای کلیدی رسشامری

هر  10سال یک بار ،مردم رسارس کشور و کالیفرنیا فرم رسشامری را پر
میکنند تا همه افراد در ایاالت متحده به طور دقیق شامرش شوند.
این رسشامری ،بودجه فدرالی کالیفرنیا را برای خدمات اجتامعی مهمی
که حامی خانوادههای ما است و همچنین سهم منایندگی منصفانه در
کالیفرنیا و واشنگنت دی سی را تعیین میکند.
از اواسط مارس  ،2020هر خانواده نامهای را از طریق پست دریافت میکنند .این نامه روشهای
مختلف پر کردن رسشامری را توضیح خواهد داد .اگر نامهای دریافت نکردید ،باز هم میتوانید برای
پر کردن آن به صورت آنالین اقدام کنید یا متاس تلفنی بگیرید .حتامً متام افرادی که در خانوار شام
زندگی میکنند ،اعم از اینکه عضو خانواده باشند یا خیر را بگنجانید.

 20 - 12مارس

دعوتنامههای رسشامری  2020پست خواهد شد

 24 - 16مارس

نامههای یادآوری پست میشود

 26مارس  3 -آوریل

کارت پستال یادآوری پست میشود

 1آوریل

روز رسشامری!

 16 - 8آوریل

یادآوری دوم و نسخه کاغذی رسشامری پست خواهد شد

 27 - 20آوریل

کارت پستالهای نهایی قبل از پیگیری حضوری پست میشود
@CACensus

CaliforniaCensus.org

لچرا همه کالیفرنیاییها
باید در این رسشامری
رشکت کنند

رسشامری ایمن ،مورد محافظت و محرمانه است .رسشامری به تعیین میزان پولی که کالیفرنیا
برای برنامهها و خدمات مهم دریافت میکند ،کمک میمناید .وقتی رسشامری را تکمیل میکنید،
به جامعه خود کمک میمنایید تا سهم منصفانه پول خود را کسب کند.

ساخنت راهها و مدارس بهرت
تأمین بودجه برنامههای اجتامعی برای ساملندان ،کودکان و
خانوادهها
ایجاد شغل
بهبود مسکن
اطالعاتی که به عنوان بخشی از رسشامری سال  2020جمعآوری میشود ،در اختیار سایر
سازمانهای دولتی قرار نگرفته و به هیچ وجه علیه شام استفاده نخواهد شد .کالیفرنیا جامعهای
متفاوت و متنوع است .باید همه کالیفرنیاییها به حساب بیایند .در رسشامری رشکت کنید.

نحوه تکمیل

همه افراد در کشور موظف هستند فرم رسشامری سال  2020را پر کنند .خوشبختانه،
سه روش برای پاسخ دادن در اختیار دارید.

پست فرم کاغذی رسشامری به زبان انگلیسی یا اسپانیایی را
درخواست کنید که میتوان آن را به اداره رسشامری ایاالت
متحده پست منود.
تلفن رسشامری را میتوان از طریق تلفن به  13زبان تکمیل کرد.
آنالین برای اولین بار ،فرم رسشامری جهت تکمیل به صورت
آنالین به  13زبان در دسرتس خواهد بود.
راهنامهای ویدئویی و چاپی نیز به  59زبان غیرانگلیسی در دسرتس
خواهد بود و یک فیلم نیز به زبان اشاره آمریکایی به همراه یک
راهنامی چاپی به خط بریل تهیه میشود .مهم نیست کدام مورد را
انتخاب کنید ،تنها اطمینان حاصل کنید که فرم را پر کردهاید!

اطالعات رسشامری سال  2020شام ایمن ،مورد محافظت و محرمانه باقی میماند .کالیفرنیا متعهد است شامرش کامل و دقیق همه
کالیفرنیاییها را در  1آوریل  2020تضمین کند.

