
 احصائیه ایاالت متحده در 2020 
 چیزی را که شام میخواهید بدانید

چیست؟ متحده  ایاالت  احصائیه 
هر 10 سال یک بار، دولت ایاالت متحده تالش می کند تا هر فرد را در این کشور بر 

اساس جای که در آن زندگی می کند، حساب کند.این را احصائیه مینامند.

)بغیر  است  مکلف  میکند  زندگی  متحده  ایاالت  در  که  فرد  هر  قانون  اساس  بر 

از در نظر داشته حالت مهاجرت شان( پاسخ دهد. اگر شام به ایاالت متحده بعد 

منیباشید. پاسخ  به  مکلف  شام  رسیدید،   2020 اپریل،   1 از  

حکومت با هیچکس دیگر حتا سایر مردم یا پولیس که در حکومت است، معلومات 

شخصی شام را رشیک نه میسازد.این خالف قانون است.

چرا این مهم است؟
شفاخانه  مکاتب،  برای  دولت  های  هزینه  بر  اند  شده  شامرش  که  افرادی  تعداد 

که  هایی  برنامه  و  مشاغل  همچنین  و  ما  جامعه  در  مسکن  و  نقل  و  حمل  ها، 

تأثیر می گذارد.ارائه معلومات شام به  منابع جامعه و برنامه  استفاده می کنید 

ها ی که فامیل و اطفال  شام را حامیت میکنند کمک خواهد کرد.

شام چه چیزی را باید توقع منایید؟
این مخترص است.اگر شام خانه را به کرایه گرفته اید یا خریده اید حکومت ایاالت 

متحده تعدادی افراد که در خانه شام زندگی میکنند و منرب تلیفون تان را میخواهد. 

زندگی  مدت  آنها،  نام  مورد  در  میکند حکومت  زندگی  شام  خانه  در  که  فرد  هر 

شان،  عمر  مرد،  یا  است  زن  که  آنها  جنیست  شام،  با  شان  قرابت  آنجا،  در  کردن 

از شام سوال میکند.این شامل اطفال شام میشود.   سال تولد شان، و قومیت شان 

خواسته  تان  مالی  معلومات  هر  یا  تان  اجتامعی  امنیت  شامره  مورد  در  شام  از 

منیشود.

چی چیز از شام خواسته میشود تا انجام دهید؟
از  که  کرد  خواهید  دریافت  منزل  در  پوست  طریق  از  را  ای  نامه  مارچ  ماه  در 

می  زندگی  آنجا  در  که  افرادی  مورد  در  را  معلوماتی  که  میشود  خواسته  شام 

دریافت  شام  که  ورقه  طریق  از  را  معلومات  میتوانید  کنید.شام  ارائه  کنند، 

توسط  یا  تان  هوشمند  موبایل  طریق  از  هم  یا  کمپیوتر  توسطه  یا  منودید، 

پاسخ  گردید  ذکر  که  های  طریقه  این  از  شام  دهید.اگر  ارائه  کردن  تلفون 

افراد  از  یکی  که  داشت:  خواهید  هم  دیگری  فرصت  یک  شام  دهید،  نه 

پاسخ  خواستار  شام  از  و  آمد  خواهد  شام  منزل  به  متحده  ایاالت   حکومت 

روبرو خواهد شد. 

ب  شسرای پربا  در تماش سوید.

This document was developed by the International Rescue Committee.
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