
 

 
 

نیا شمالی توجه باالی یجرچرا ایاالت وی
دارد؟ ۲۰۲۰ ه یک دههیئاحصا  

 

 با قیمت های های جدیدپارتمانتآ ۹۳:الکسندریه
پاین در منطقه  اس جمیز پالزا در حومه 
بیروگارد کمکهای مالی فدرال را دریافت 

 نمودند.

MANASSAS 
PARK 

MANASSAS یه یک دهه ئ*کمکهای مالی دولت فدرال براساس احصا

برنامه های آتی را متاثر می سازد. این ارقام در برگیرنده 

می باشد. ۲۰۱۸سال مالی   

FAIRFAX 
CITY 

منزل  ۱۰۶۰کمکهای مالی دولت فدرال باعث شد تا  :فیرفاکس
فدرال گردید. ۸رهایشی عامه تبدیل به بخش حمایوی   

 
 

شاگرد از کونتی لودن از  ۱۵۵۹۴: لودن
ذایی براساس آمار غطریق برنامه ملی 

یه غذا دریافت کردندئاحصا  

FALLS 
CHURCH 

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه چی است؟ئاحصا  

یه گیری ملی برای ئیه ایاالت متحده امریکا یک احصائاحصا

حساب نمودن هر شخص که در ایاالت متحده سکونت دارد و 

فقط یکبار بدون نظرداشت داشتن شهروندی یا وضعیت 

براساس قانون  پروسهمهاجرت آنها صورت می گیرد. این 

اساسی الزامی بوده و در هر ده سال یک بار برگزار می 

 شود.
 

برای من مهم باشد؟چرا باید   
یه گیری ئنیا زندگی می کند و در احصایدر ویرج هر شخصیکه

 و سالیک دالر در  ۱۲۰۰حساب نشود، ایاالت ویرجنیا شمالی 

در کل از کمکهای مالی دولت فدرال  ۱۲۰۰۰برای ده سال و یا هم 

را در برنامه های همچو معارف، شفاخانها، سرکها، و پروژه های 

از دست می دهد. را دیگر عامه المنفعه  
 

یه ایاالت متحده امریکا محرم خواهد بود؟ئیا اطالعات احصاآ  

یه نمی تواند ئاداره احصافدرال،کنونی قانون  ۱۳براساس ماده 

پاسخ های دریافت شده  که منجر به شناسایی فرد به مردم یا ادارات 

 قانون، دیگر فدرال بشمول مسوولین اداره مهاجرت و ادارات تنفیذ

.شریک نماید  

 

دبا ما همکار !شوی  
تا اطالغ دهی نمایم راجع به اهمیت با ما یکجا شوید 

۲۰۲۰یه اول اپریل ئاحصا  

#CountDMVIn #ShapeYourFuture 

#CountTheRegion #VACompleteCount 

jenee.padmore@cfnova.org | 703-865-5002 

www.cfnova.org/count-the-region 

 

ایاالت متحده امریکا جمع آوری  گیری یهئحصااچی نوع اطالعات را 
 می نماید؟

اطالعات مشخص که جمع آوری می شود شامل سن،جنسیت، 

حالت مدنی،تعداد اعضای خانواده،وضعیت اشتغال، کار و 

یه ئ. زمان احصای می باشدتحصیل، مکان تولد، و آدرس قبل

د گرفت.گیری در حد اوسط ده دقیقه را در برخواه  
 

یه گیری شوم؟ئشامل احصا مگونه من می توان چی وقت و چی  

خواهد بود. زمانیکه  ۲۰۲۰یه گیری اول آپریل ئروز احصا

د که در این یشما واضح می ساز یه را تکمیل می نماید،ئاحصا

تاریخ در کجا زندگی می کنید. قبل از اول اپریل، هر خانواده یک 

. نمودیه گیری دریافت خواهند ئاحصادعوتنامه برای اشتراک در 

از طریق انترنت، شما سه گزینه خواهید داشت برای پاسخ دادند:

 تلفن یا هم ایمل.
 

یه گیری را به زبان دیگر بجز ئآیا من می توانم پاسخهای احصا
کنم؟ ئهانگلیسی ارا  

سپانیای خواهد بود،آفقط به زبان انگلیسی و  احصائیه در حالیکه فورم های کاغذی  
شمول اسپانیایی، عربی، بزبان  ۱۲اما شما می توانید که از طریق انترنت به 

، کرولی، چاپانی، پولندی، پرتقالی، یچنایی، فرانسوی، حایت
ه ئپاسخ ارادیگر زبان  ۵۹کوریایی و ویتنامی و از طریق تلفن به روسی،تگالوگ،

 نماید.
همچنان به زبان بارلیی و یک ویدیو به زبان اشاره موجود خواهد بود.   

 

 

   

میلیون دالر از طریق برنامه ملی  ۴.۵مکاتب عامه  :آرلینگتن
شاکرد  ۸۰۰۰مکاتب که غذای ظهر مجانی برای  چاشتغذای 

 دریافت کرد.
یه ئکمکهای مالی تخصیص داده شده توسط احصا پرنس ولیم:

یک دهه باعث فراهم آوری حمایت های مالی کرایه خانه 
خانوا ده گردید. ۲۰۰۰برای بیش از   

Farsi Translation 
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