ین
هم� امروز ،فرم رسشماری
 2020را تکمیل کنید
رصف چند دقیقه در پاسخ به  9سؤال ساده  ،به ی ن
تعی� بودجه برای برنامه
.هامی مهمی در  10سال آینده کمک خواهد کرد
ن
زیربنا�
پشتیبا� خدمات اجتماعی
رسشماری میلیاردها دالر برای کمک به
ی
ن
درجامعه فراهم می کند،
خدما� مانند
$

توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال

برنامه های ی ن
تام� مسکن و ش
آموز�

برنامه های تغذیه سالم برای کودکان

بهداش� ن
ت
درما� و خدماتتسهیالت
اضطراری

اهایل کالیفرنیا می توانند با ش�کت در رسشماری از طریق ییک از روشهای زیر به
دستیا� به آمار کامل و دقیق تعداد جمعیت کمک کنند
ب

از طریق پست

!فرم رسشماری را تکمیل کنید و بازگردانید

ن
تلف� ،با شماره
ِ
844-330-2020

به†صورت†آنالین
my2020census.gov

همه جوامع شایسته ت
پی�فت و ی ن
فرص� برای ش
تأم� مایحتاج خانواده های خود هستند
اطالعات رسشماری سال  2020شما ایمن و محرمانه نگهداری خواهد شد
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