شرکت شما در سرشماری  ۲۰۲۰آسان و امن است!
آسان است! برای اولین بار ،شما میتوانید از روشهای مختلفی
•
از قبیل آنالین ،تلفن و یا پست برای پر کردن پرسشنامه
استفاده کنید .کامل کردن سئوالت سرشماری فقط  ۱۰دقیقه از
وقت شما را خواهد گرفت .البته این زمان به تعداد اعضای
خانواده بستگی دارد.
•

۱۰دقیقه از وقت شما
تعین کننده منافع شما و جامعه
ما ،برای  ۱۰سال آینده است.
با شرکت در سرشماری،۲۰۲۰
آینده بهتری برای خود و جامعه
ایرانیان بسازید!
همانند بسیاری از اقلیت های قومی و دیگر مهاجران،
آمار اداره سرشماری تعداد کمتری از آمریکایی های
ایرانی تبار را نشان میدهد .دلیل شمارش نادرست می
تواند عدم مشارکت ایرانیان در سرشماری و پاسخ
نادرست به پرسش شماره  ۹در فرم سرشماری که
درباره نژاد است ،باشد.

•

•

محرمانه است! پاسخ های شما زیرپوشش قانون است .اداره
سرشماری نمیتواند پاسخ های هیچ فردی را در اختیار
هیچکس یا سارمانی از جمله ادارات مالیاتی و یا مهاجرتی
بگذارد .تمامیکارمندان اداره سرشماری قسم خورده اند تا
در تمام عمر خویش ،پاسخ های سرشماری را محرمانه نگاه
دارند .سرپیچی از این قانون می تواند به حداکثر پنج سال
زندان ،یا جریمه نقدی تا ۲۵۰ ۰۰۰دالر ،و یا هر دو منجر
شود .این اطالعات فقط برای هدف های آماری استفاده میشود
و اداره آمار حق ندارد این اطالعات را به گونه ای منتشریا در
دسترس دیگران قرار دهد که منجر به شناسایی فردی و یا
خانوادگی شما شود.
در سرشماری ده ساله جمعیت  ،تمام کسانی که در آمریکا
زندگی میکنند ،بدون درنظر گرفتن وضعیت شهروندی،
شمارش میشوند .حتی آنهایی که با روادید در آمریکا هستند و
یا کسانیکه حتی درحال انجام کارهای اقامت قانونی شان
هستند اگر بیشتر اوقاتشان را در آمریکا زندگی میکنند ،باید
شمارش شوند.

چه "نژادی" باید در سرشماری بنویسید؟
اگر تمایل دارید به عنوان یک ایرانی شمارش شوید ،در جواب
پرسش شماره  ۹فرم سرشماری یکی از گزینه ها را انتخاب کنید و
بعد بنویسید ""IRANIANبه معنی ایرانی.

سرشماری ایالت متحد آمریکا چیست؟
هر ده سال یکبار ،اداره سرشماری ایاالت متحده ،وظیفه بزرگ سرشماری
کامل جمعیت ایاالت متحده را بعهده دارد .با اعتقاد براهمیت فراوان این
سرشماری ،بنیانگذاران آمریکا  ،انجام آن را به عنوان یکی از مواد
قوانون اساسی به تصویب رساندند.
چه زمانی سرشماری  ۲۰۲۰انجام خواهد شد؟
۱۲تا  ۲۰مارس همه خانواده ها دعوتنامه ائی دریافت خواهند
•
کرد تا از طریق اینترنت ،به صورت آنالین پرسشنامه
سرشماری را تکمیل کنند .اول آپریل سالروز شمارش است که
روز مرجع ارزیابی مشخص شده.
کمی دیرتر در ماه آوریل ،پیگیری های افرادی که به صورت
•
آنالین پرسشنامه را تکمیل نکرده اند آغاز می شود.
ماه مه ،زمان رسیدگی و پیگیری رسمی کسانیست که به هیچ
•
طریقی پرسشنامه را تکمیل نکرده اند.
چرا سرشماری دقیق ایرانیها برای جامعه ایرانیان بسیار َمهم است؟
سرشماری دقیق ایرانیان می تواند باعث باال بردن:
آگاهی :این ممکن است به تعیین ایرانیان به عنوان اقلیت منجر
•
شود که باعث افزایش فرصتهای شغلی ،اخذ پذیرش دانشگاه
 ،و واجد شرایط بودن برای وام تحصیلی برای ایرانیان خواهد
شد .بسیاری از موسسات خصوصی برای افزایش خدمات و
رضایت مشتریانشان در مناطقی که تعداد ایرانیان زیاد است
کارمندان فارسی زبان استخدام میکنند.
بودجه :ایرانیان ممکن است بتوانند بودجه الزم را برای
•
فعالییتهای فرهنگی و اجتماعی دریافت کنند.
تأثیر سیاسی :مقامات منتخب دولتی برای بدست آوردن آرا
•
توجه خاصی به رفع نیازهای اقلیتهای قومی دارند.
خدمات عمومی :برخی از سازمانهای محلی  ،ایالتی و ملی
•
موظفند خدماتی را جهت رفع نیاز اقلیتهای ارائه دهند.
(استخدام پرستاران فارسی زبان)
بهره وری اقتصادی :شرکت های بزرگ و اقتصادی در تالش
•
هستند تا برای مقاصد بازاریابی وموفقیت خویش ،شمار
درستی از اقلیت های قومی داشته باشند تا با استناد به آن
بتوانند تجارت خویش را گسترده تر سازند.

تعداد ایرانیان طبق سرشماری سال  ۲۰۱۰حدودا
 ۳۰۰۰۰۰هزارنفر است .اما گمان می رود شمار واقعی
دست کم دو تا سه برابر بیشتر باشد .با حضور فعال در
سرشماری سال  ۲۰۲۰شمارش صحیح تری ازایرانیتبارها
بدست خواهد آمد.

هدف های طرح مشارکت ایرانیان در سرشماری ۲۰۱۰
دسترسیبه تمامی خانواده های ایرانیتباردر سراسر آمریکا .
•
آموزش آنان در باره اهمیت شرکت در سرشماری وکوشش در
•
اطمینان بخشیدن به آنان در باره اینکه اطالعات شان کامال
محرمانه نگهداری خواهد شد و در اختیار هیچ سازمان دیگری
قرار نخواهد گرفت.
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شرکت در سرشماری  ۲۰۲۰بسیار مهم است.
نتیجه سرشماری ده ساله تعیین می کند که چگونه در  ۱۰سال
•
آینده ،هر ساله ،بیش از  675میلیارد دالر بین ایاالت مختلف
تقسیم شده و در چه برنامه های مهم ایالتی ،منطقه ای و محلی
مصرف شود .اطالعات به دست آمده از سرشماری  ،تصمیم
گیرندگان محلی را راهنمایی می نماید تا منابع مالی الزم را
برای بهسازی محله ها  ،بهداشت عمومی ،آموزش ،وسایل
حمل و نقل و بسیاری موارد دیگر اختصاص دهند.
نتایج سرشماری برای تعیین تعداد کرسی های مجلس
•
نمایندگان ایاالت متحده نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
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