
همه بحساب 
می آیند. 

 این مورد در قانون 
اساسی ذکر شده است. 

تقریبا 675 
میلیارد دالر است. 

این امر در رابطه به 
نمایندگی عادالنه است. 

این احصائیه، هر شخصی را 
که در ایاالت متحده زندگی 

می کند فقط و فقط یک مرتبه، 
و در مکان مناسب شمارش 

می کند. 

احصائیه 2020 نزدیکتر از آنست که شما فکر می کنید!
در اینجا روشنی مختصری از این است که احصائیه چیست و چرا ضرور است تا هر شخص باید محاسبه شود. 

تکمیل کردن احصائیه الزامی است: 
این راهی است برای اشتراک در 

دموکراسی و گفتن اینکه “من بحساب 
می آیم!”

101: چــه چیزهایــی ضرور اســت تــا بدانید احصائیــه 

نتایج احصائیه هر 10 سال، برای تخصیص مجدد 
مجلس نمایندگان استفاده می شود، و تعیین می کند 

که برای هر ایالت چند کرسی تعلق می گیرد. 

 قانون اساسی ایاالت متحده ملزم می نماید که همه 
 افراد این کشور در هر 10 سال شمارش شوند. 

اولین احصائیه در سال 1790 بود. 

توزیع بیشتر از 675 میلیارد 
دالر از بودیجه، کمک ها 

و حمایت های مالی فدرال، 
برای ایالت ها، کاونتی ها و 

اجتماعات مطابق به دیتای 
احصائیه صورت می گیرد. 

این پول برای مکاتب، شفاخانه 
ها، جاده ها، کارهای عمومی 

و سایر پروگرام های حیاتی 
مصرف می شود. 

اشتراک در این امر 
وظیفه مدنی شما است. 

بعد از هر احصائیه ده ساله، مقامات ایالتی مجددا 
حد و مرزهای نواحی قانونگذاری ایالت و کنگره را 
در ایالت های مربوطه ترسیم می کنند تا با جابجایی 

جمعیت مطابقت داشته باشد. 

این امر در مورد 
تقسیمات مجدد نواحی 

می باشد. 
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بخش 2



دیتای احصائیه در همه جا 
کاربرد دارد. 

حریم خصوصی 
شما محفوظ است. 

احصائیه 2020 از 
همیشه آسانتر خواهد بود. 

ساکنین از احصائیه برای مساعدت از 
ابتکارات اجتماعی به شمول قانون، کیفیت 
زندگی و حمایت از مصرف کننده، استفاده 

می کند. 

بیزنس ها و تجارت ها از دیتاهای احصائیه 
استفاده می کنند تا تصمیم بگیرند که در کجا 

فابریکه ها، ادارات و فروشگاهها را  بسازند 
تا باعث ایجاد شغل شوند. 

انکشاف دهندگان معامالت 
برای ساخت خانه های جدید 

و احیای مجدد محالت قدیمی 
از احصائیه استفاده می کنند.

در سال 2020، شما قادر خواهید بود تا احصائیه خود را 
بصورت آنالین خانه پوری کنید. 

ر  د ا  ر ت  عد مســا ه   نحــو
 C E N S U S . G O V / P A R T N E R S 

کنیــد ا  پیــد

دولت های محلی از احصائیه 
برای امنیت عمومی و آمادگی 

برای حوادث اضطراری استفاده 
می کنند. 

این کار مخالف قانون است که اداره احصائیه 
جواب های شما را به قسم عمومی به طریقی 

که باعث شود شما یا خانواده شما شناسایی 
شوید، منتشر کند. 

مطابق قانون، اداره احصائیه نمی تواند جواب 
های شما را با کدام ارگان دولتی دیگر شریک 

بسازد. 

شما می توانید کمک کند. 
شما متخصص هستید – ما نظریات شما را به بهترین 

روش ضرورت داریم تا مطمئن شویم که هرفرد در 
جامعه شما محاسبه می شود. 

ایاالت متحده وزارت تجارت 
ریاست اقتصاد و احصائیه
اداره احصائیه ایاالت متحده
census.gov

کمک 
خواسته 
می شود

برای 
فروشات 
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