ﻣﮭﻢ ،آﺳﺎن و اﯾﻤﻦ
ایاالت •
متحده باید هر ده سال یک بار از همه افرادی که در ایالت های مختلف آن زندگی می کنند ،یک سرشماری ملی انجام دهد (قانون اساسی
متحده ،ماده  ،1بخش .)2
ایاالت •
•
سرشماری  2020از جهات مختلف و مهمی روی مریلند تأثیر می گذارد .سرشماری:
تعداد نمایندگان را در کنگره مشخص می کند و روی نواحی انتخاباتی محلی تأثیر می گذارد؛
این سرشماری پایه و مبنای تأمین بودجه برنامه ها و خدمات حیاتی است؛ و
به تصمیم گیری های محلی در خصوص توسعه اقتصادی ،پروژه های مدرسه سازی و حمل و نقل و همچنین بهداشت همگانی ،ایمنی
عمومی و برنامه ریزی اضطراری کمک می کند.

تک تک افراد ساکن در مریلند شمارش می شوند!
در سرشماری ده ساله  2020به شمار آیید
سرشماری مهم است
•
از اطالعات سرشماری برای تعیین سطح بودجه فدرال جهت برنامه هایی مثل « برنامه تغذیه کمکی مکمل ویژه زنان ،اطفال و
کودکان» ()« ،Medicaid ،SNAP/WICبرنامه بیمه درمانی کودکان» ( )CHIPو پروژه های بزرگ راه و
حمل و •
نقل استفاده می شود.
ھﺮ ﺳﺎل دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺑﯿﺶ از  675ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر را ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﺪ.
ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﻠﻨﺪی ﮐﮫ در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺷﻤﺎرش ﻧﺸﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  250٬18دﻻر در
طﻮل  10ﺳﺎل ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺖ ھﺰﯾﻨﮫ دارد ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل 1ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺖ (ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺮاد ﺷﻤﺎرش ﻧﺸﺪه در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه).

تکمیل فرم سرشماری تان این اطمینان را حاصل می کند که
خانواده ها ،محله ها و جوامع مریلند پشتیبانی الزم را برای
زندگی ،کار ،تفریح و رشد دریافت می کنند.

سرشماری آسان است
می توانید به سه روش فرم سرشماری تان را تکمیل کنید – ازطریق پست ،تلفن و آنالین .سرشماری  2020اولین سرشماری آنالین در

تاریخ ایاالت متحده خواهد بود.

پاسخ به سؤاالت آمارگیری در سرشماری کمک می کند مطمئن شویم جامعه شما سهم عادالنه خود را از بودجه دریافت می کند و تصمیم
گیری های آتی مربوط به برنامه ریزی و توسعه اقتصادی بازتابی دقیق از جامعه شما در  1آوریل  2020است.

واقعیت هایی مهم که باید به آنها توجه کرد .فراموش نکنید.
• دانشجویان کالج باید با نشانی کالجشان (داخل یا خارج از پردیس کالج) شمارش شوند .تنها در صورتی که در خانه با خانواده شان
زندگی می کنند و می خوابند ،می توانند در خانه والدینشان شمارش شوند.

• همه کودکان باید در سرشماری لحاظ شوند از جمله کودکان زیر پنج سال.

سرشماری ایمن است
اداره آماره ایاالت متحده آمریکا ملزم است همه اطالعات را به صورت محرمانه نگه دارد  ،از جمله اطالعات مربوط به اقامت ساکنین ،درآمد آنها و سایر اطالعات
مهم شخصی.

• اطالعات فقط برای اهداف آماری جمع آوری می شوند و اطالعات شخصی هرگز فاش نخواهند شد.
• همه اطالعات سرشماری خصوصی هستند و توسط قانون (بند  13قانون ایاالت متحده) حفاظت می شوند؛ و هرگونه تخلفی که در این
قانون صورت گیرد می تواند تا پنج سال حبس در زندان فدرال و/یا  000٬250دالر جریمه در پی داشته باشد.

بنابراین روش شمارش خود را انتخاب کنید  -از طریق پست ،با تلفن یا به صورت آنالین.
این تصویری از ماست که ده سال خواهد ماند ،بنابراین بیایید همه را در این تصویر قرار دهیم.
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