
متحده ایاالت 2020 رسشامری
بدانید باید آنچه

چیست؟ متحده ایالت رسشامری
میکنند زندگی کشور در که افرادی تک تک بار، یک سال 10 هر متحده ایاالت دولت

دارد. نام رسشامری فرآیند میکند. این شامرش زندگیشان محل اساس بر را

از (رصفنظر میکنند  زندگی متحده ایاالت در که افرادی متام قانون، طبق
از پس که صورتی در هستند.  رسشامری در رشکت به ملزم مهاجرتی)  وضعیت

کنید. رشکت نیست نیاز شدهاید، وارد متحده ایاالت به 2020 آوریل 1

کارکنان سایر حتی منیدهد؛ قرار کس هیچ اختیار در را شام شخصی اطالعات دولت
است. غیرقانونی کار پلیس. این یا دولت

دارد؟ اهمیت رسشامری چرا
به دولت بودجه تخصیص بر میشوند رسشامری منطقه هر در که افرادی تعداد
همچنین و منطقه آن در اسکان و نقل و حمل سیستم بیامرستانها، مدارس،
توسط اطالعات ارائه میگذارد.  تأثیر میکنید، استفاده که برنامههایی و شغلها
در فرزندانتان و خانواده از حامیت برای که اجتامعی نبرنامههای و منابع به شام

میکند. کمک میشوند، فگرفته نظر

باشید؟ داشته انتظار باید چیزی چه
در که افرادی تعداد مورد در فرم این در است. دولت کوتاه و مخترص رسشامری فرم
تلفن شامره و هستید مستأجر یا خانه مالک شام اینکه میکنند، زندگی شام خانه
آن نام دولت میکند، زندگی شام خانه در که فردی هر برای میکند.  سؤال شام
و تولد تاریخ سن، جنسیت، شام، با او نسبت او، سکونت بودن موقتی یا دائم فرد،

میشود.  نیز شام فرزندان شامل پرسشها این میدهد.  قرار پرسش مورد را او نژاد
شام از سؤالی هیچ مالی، اطالعات گونه هر یا اجتامعی تأمین شامره مورد در

شد. نخواهد پرسیده

میشود؟ خواسته شام از چیزی چه
میخواهد شام از که کرد خواهید دریافت پست طریق از نامهای مارس، ماه در شام
را اطالعات این دهید.  ارائه را میکنند زندگی خانهتان در که افرادی اطالعات
یا کامپیوتر طریق از کردهاید، دریافت که نامهای روی کتبی صورت به میتوانید
برای روشها این از کدام هیچ از دهید. اگر ارائه تلفنی صورت به یا هوشمند تلفن
ایاالت دولت طرف از فردی دارید:  دیگر فرصت یک نکنید، استفاده پاسخگویی
صورت به کند درخواست شام از و کند مراجعه شام خانه به است ممکن متحده

دهید. پاسخ حضوری

اتمبگیرید. با ید، سلی ؤ ننوگنه هر چنانچه
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