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 به سرشماری 2020 خوش آمدید

همه سرشماری می شوند.
هدف از این سرشماری شمارش هر فرد در قید حیات در ایاالت متحده 

است، یکبار و فقط یکبار و در محل درست. ما نیاز داریم کھ شما اطمینان 
حاصل نمایید همھ در اجتماع تان سرشماری می شوند.

اطالعات سرشماری دارای اهمیت می باشند. 
قانون اساسی ایاالت متحده ایجاب می نماید هر 10 سال یک بار 

سرشماری صورت گیرد. نتایج جهت تعیین تعداد کرسی های هر ایالت در 
کنگره، رسم مرزهای مربوط بھ مناطق رای گیری و مشخص نمودن نحوه 

صرف بیش از 675$ میلیارد دالر در بودجھ فدرال در اجتماع در هر 
سال مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت در این امر وظیفه شهروندی شما می باشد.
تکمیل سرشماری ضروری می باشد؛ این راهی است برای مشارکت در 

دموکراسی مان و گفتن اینکھ "من بھ حساب می آیم!"

اطالعات شما محرمانه است. 
قانون فدرال از پاسخ های شما حفاظت می نماید. پاسخ های شما تنها می 

توانند در تولید آمار مورد استفاده قرار گیرند و نمی توانند علیھ شما در هر 
آژانس نهاد دولتی یا دادگاه استفاده شوند.

برای تکمیل پرسشنامه کاغذی سرشماری 2020 از 
این راهنما استفاده کنید.

 پرسشنامھ کاغذی سرشماری 2020 در سراسر کشور در صندوق پست 
و مقابل درب منازل دریافت می شود.

– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.
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پیش از اینکه شروع کنید
پرسشنامھ خود را برداشتھ و اولین صفحھ آن را کنید.  .1

2.  برای عالمت گذاری پاسخ ها روی پرسشنامھ کاغذی انگلیسی از اطالعات در این راهنمای 
فارسی استفاده کنید. پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید. 

3.  پیش از اینکھ اولین سوال را پاسخ دهید، افرادی کھ در این خانھ، آپارتمان، یا خانھ سیار 
زندگی می کنند را با استفاده از راهنمای پایین شمارش نمایید.

چه کسانی را شمارش کنید 
افرادی که در خانه، آپارتمان، یا خانه سیار 

زندگی می کنند را شمارش نمایید:

 تمام افراد، از جملھ بچھ ها، کھ بیشتر 	 
اوقات در اینجا زندگی می کنند و می 

خوابند را شمارش کنید.

 اگر در بیشتر اوقات کسی در این ادرس 	 
زندگی نمی کند و نمی خوابد، آنالین 

پاسخ دهید. 

سرشماری باید شامل افرادی که مکان دائمی 
برای زندگی ندارند نیز بشود: 

 اگر کسی مکان دائمی برای زندگی 	 
ندارد و در 1 آوریل 2020 در اینجا 

اقامت دارد، او را شمارش کنید. 

اداره سرشماری ایاالت متحده در موسسات و 
سایر مکانها نیز سر شماری می نماید: 

 کسانی را کھ تا تاریخ 1 آوریل 2020 	 
در خانھ سالمندان، حبس، زندان و 
بازداشت هستند، سرشماری نکنید. 

 این افراد را خارج از پرسشنامھ خود 	 
قرار دهید، حتی اگر بعد از ترک کالج، 
خانھ سالمندان، نظامی ارتش، زندان و 

غیره بازگشتھ و در اینجا زندگی خواهند 
کرد. در غیر این صورت ممکن است 

دو بار شمارش شوند.

 سواالت و دستورالعمل ها را در صفحھ بعدی بخوانید. 
پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید.
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سواالت روی صفحه را تکمیل نمایید
پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید

در 1 آوریل 2020 چند نفر در این خانه، آپارتمان، یا خانه سیار زندگی 
می کردند و یا اقامت داشته اند؟ 

آیا در 1 اوریل 2020 در اینجا فرد اضافه ای اقامت داشتند که شما در 
سوال 1 درج نکرده اید؟ 

با  تمام گزینھ های درست را عالمت بزنید. 

 بچھ، نسبی یا سببی، مانند نوزاد تازه متولد شده، نوه، یا فرزند  �
خوانده

 خویشاوندان، مانند فرزندان بزرگسال، فرزند عمو، عمھ، دایی و  �
خالھ، یا خویشاوند سببی

 افراد غیر خویشاوند، مانند هم اطاقی یا پرستار مستقر در محل  �
کار بچھ ها

افرادی کھ موقتاً در اینجا اقامت دارند �
فرد اضافھ ای نیست �

آیا این خانه، آپارتمان، یا خانه سیار — 
 با  یک کادر را عالمت بزنید.

 با استفاده از وام مسکن یا وام متعلق بھ شما یا کسی در این  �
خانوار می باشد؟ شامل قرضھ های مسکن.

 تحت مالکیت آزاد و شفاف متعلق بھ شما یا کسی در این خانوار  �
می باشد )بدون وام مسکن یا وام(؟

 کرایھ شده؟ �
سکونت داشتن بدون پرداخت کرایھ؟  �

شماره تلفن شما چیست؟ 

ما تنها در صورتی با شما تماس می گیریم کھ رسماً مورد نیاز اداره 
سرشماری ایاالت متحده باشد. 

تعداد افراد

شماره تلفن
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سواالت سمت چپ صفحه 2 را تکمیل نمایید
پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید

لطفاً اطالعات هر فردی کھ اینجا زندگی می کند را ارائھ کنید. اگر فردی 
دراینجا زندگی می کند کھ کرایھ محل را می پردازد یا مالک محل می 
باشد، مشخصات او را بعنوان فرد 1 ثبت نمایید. اگر مالک یا فردی کھ 
کرایھ محل را می پردازد در اینجا زندگی نمی کند، مشخصات هر فرد 

بزرگ سالی کھ در اینجا زندگی می کند را بعنوان فرد 1 ثبت نمایید.

نام فرد 1 چیست؟ 

نام فرد 1 را بھ حروف انگلیسی بنویسید.

نام کوچک نام خانوادگی اولین حرف نام میانی
 (first name) (last name[s]) (middle initial) 

جنسیت فرد 1 چیست؟ با  یک کادر را عالمت بزنید. 

 � (Female) مونث � (Male) مذکر

سن فرد 1 چند سال است و تاریخ تولد فرد 1 چیست؟ 

برای بچھ های کمتر از 1 سال، سن را بھ ماه ننویسید. بعنوان سن 
بنویسید 0.

آیا فرد 1 از نژاد هیسپانیک، التین یا اسپانیایی تبار است؟

خیر، هیسپانیک، التین یا اسپانیایی تبار نیست. �
بلھ، مکزیکی، مکزیکی آمریکایی، چیکانو �
بلھ، پورتوریکویی �
بلھ، کوبایی �
 بلھ، سایر هیسپانیک، التین یا اسپانیایی تبار — وارد نماید، برای  �

مثال، سالوادوری، دومینیکایی، کلمبیایی، گواتماالیی، اسپانیایی، 
اکوادوری, و غیره. 

سال تولد روز ماه سن، بھ سال، در 
1 آوریل 2020
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سوال سمت راست صفحه 2 را تکمیل نمایید
پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید

نژاد فرد 1 چیست؟

با  یک یا چند کادر را عالمت بزنید و خاستگاه ها را وارد کنید.

�  سفید — وارد نمایید، برای مثال، آلمانی، ایرلندی، انگلیسی، 
ایتالیایی، لبنانی، مصری, و غیره.

�  سیاه یا آفریقایی آمریکایی — وارد نمایید، برای مثال، آفریقایی 
آمریکایی، جامائیکایی، هیتی، نیجریایی، اتیوپیایی، سومالی، و 

غیره.
�  سرخ پوست آمریکایی یا بومی آالسکا — نام نویسی  

شده یا قبیلھ اصلی را وارد نمایید، برای مثا ل،
Blackfeet Tribe ،Navajo Nation، مایایی، آزتک، 
Native Village of Barrow Inupiat Traditional 

Nome Eskimo Community ،Government، و غیره.

� چینی � ویتنامی � فرد بومی هاوایی
� فیلیپینی � کره ای � ساموآیی

� آسیایی هندی � ژاپنی � چامورو
�  آسیایی سایر  �  سایر ساکنان جزایر 

موارد —  اقیانوس آرام — 
وارد نمایید،  وارد نمایید، برای 
برای مثال،  مثال، تونگایی، 
پاکستانی،  فیجیایی، مارشالی, 
کامبوجی،  و غیره.

همونگی, و 
غیره.

� چند نژاد دیگر — نژاد یا خاستگاه را وارد نمایید.
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سواالت را جهت هر فرد اضافه تکمیل نمایید
از هر فرد اضافه دو سوال زیر پرسیده می شود

پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید

آیا این فرد معموال در جای دیگری زندگی می کند یا اقامت دارد؟ 
با  تمام گزینھ های درست را عالمت بزنید.
� خیر

� بلھ، برای کالج �  بلھ, با یک والد یا سایر 
� بلھ, برای وظیفھ نظامی خویشاوندان

�  بلھ، برای یک شغل یا کسب  �  بلھ، اقامت فصلی یا اقامت 
و کار ثانویھ

� بلھ، در یک خانھ سالمندان �  بلھ، در یک زندان یا 
ندامتگاه

� بلھ، بھ سایر دالیل

این فرد با فرد 1 چه نسبتی دارد؟ 

با  یک کادر را عالمت بزنید.

� شوهر/زن/همسر از جنس مخالف
� شریک زندگی از جنس مخالف و بدون ازدواج

� شوهر/زن/همسر از جنس موافق
� شریک زندگی از جنس موافق بدون ازدواج

� فرزند پسر یا دختر بیولوژیک
� پسر یا دختر بھ فرزندی پذیرفتھ شده

� پسر خوانده یا دختر خوانده
� برادر یا خواهر

� پدر یا مادر
� نوه

� والد سببی
� داماد یا عروس

� سایر خویشاوندان
� هم اتاقی یا هم خانھ

� فرزند خوانده
� سایر افراد غیر خویشاوند

ً
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اگر بیش از شش نفر را شمارش کرده اید صفحه 8 را تکمیل 
نمایید

پاسخ های خود را در این راهنما ننویسید

1

لطفاً پرسشنامھ انگلیسی تکمیل شده را با پاکت نامھ از پیش پرداخت شده پست کنید.

D-G (fas) Farsi

سرشماری 2020 از همیشه 
آسانتر است.

آیا می دانستید که می توانید آنالین 
پاسخ دهید؟

اگر قادر هستید سرشماری 2020 را بھ صورت 
آنالین تکمیل نمایید، بھ آدرس وارد شده در 

پرسشنامھ مراجعھ فرمایید. 

راهنمای ویدئویی جهت تکمیل آنالین سرشماری 2020 در 
آدرس زیر در دسترس می باشد 

2020census.gov/languages

نام خانوادگی اولین حرف نام میانی نام کوچک
(first name) (middle initial) (last name[s])

مذکر  مونث  با فرد 1 نسبت دارد؟ سال تولد روز ماه سن، بھ سال، در 
 (Male) (Female) � بلھ (Yes) آوریل 2020 (No) خیر �




