
فامیل محترم حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن،  

تشکر ازینکھ در کوشش ھای تان بخاطر کاھش شیوع کووید-19 مراقب بودید تا اطمینان حاصل گردد کھ اجتماع حوزه 
تعلیمی مکتب مستقل آسِتن و جامعٔھ ما مصئون و صحتمند بمانند.  

در حالیکھ ممکن است ھمٔھ ما وقت بیشتری را در خانھ سپری کنیم، کاری است کھ تمام ما و شما میتوانیم ھمین حاال انجام 
بدھیم و برای ده سال آینده باالی تعلیم و تربیھ و رفاه شاگردان و فامیل ھای ما تاثیرات مثبت داشتھ باشد: خانھ ُپری 

پرسشنامھ احصائیھ و سرشماری 2020 (https://my2020census.gov/). برای انجام این کار، مکتوب احصائیھ 
تان در ُپست را ببینید کھ حاوی شماره شناخت احصائیوی و معلومات مزید برای خانھ پری آنالین فورمٔھ تان می باشد. 

میدانم کھ اکثریت فامیل ھا، کارمندان و ھمسایھ ھای ما کوشش اعظمی دارند تا با شیوه ھای جدید زنده گی کھ از ما 
خواستھ شده مراعات کنیم، خود را عیار بسازند. ھمچنان از تمام افرادی کھ می خواھند با وجود محدودیت ھای مراعات 

فاصلھ گذاری اجتماعی، جھت کمک بھ ھمدیگر کاری انجام بدھند، اطالع داشتھ و قدردانی می کنم.   

با خانھ ُپری فورم سرشماری 2020، میتوانید بفھمید کھ سھم تان را برای حصول اطمینان ازینکھ ملیارد ھا دالر پول 
فدرال بھ جاھایکھ بیشترین ضرورت بھ منابع دارد، جریان پیدا کرده تا اجتماع ھای ما را کمک کند. این امر ھمچنان 

اطمینان حاصل می کند کھ از اجتماع ھای ما نماینده گی کافی صورت بگیرد. خانھ ُپری فورم سرشماری ھمچنان برای 
شاگردان ما درس ارزشمند در مورد مسئولیت پذیری مدنی می آموزاند و آنھا را برای سھمگیری در آینده آماده می سازد. 

سرشماری یاددھانی بزرگی است کھ ھمٔھ ما با ھم مرتبط ھستیم. از تعھدمندی شما برای تکمیل نمودن سرشماری تان و 
تشویق سایرین برای انجام عین کار قبأل اظھار سپاس می نمایم. کامالً آگاه ھستم ازینکھ حالت فعلی کھ با آن مواجھ ھستیم 

بی سابقھ بوده و ھمھ ما بھ طریقھ ھای مختلف با آن مبارزه می کنیم.   

لطفاً بدانید کھ ما برای شما و فامیل شما کار می کنیم.  

با احترامات فایقھ،  

مدیر عمومی دوکتور پاول کروز،   

سرشماری چی است و چرا بسیار مھم است کھ باید شمارش شود؟  

ھر ده سال یک مرتبھ، ھر فردی کھ در ایاالت متحده زنده گی می کند، بدون در نظر داشت اصلیت یا وضعیت، مکلف 
است تا فورم سرشماری را خانھ ُپری نماید. این مکلفیت از طرف قانون اساسی ایاالت متحده بھ منظور فراھم نمودن 
شمارش دقیق تمام مردم در کشور وضع شده است. زمانیکھ ما پاسخ میدھیم، کمک میکنیم برای مکاتب، مراقبت ھای 

صحی، کتابخانھ ھا، سرک ھا و سایر موارد بھ اجتماع ھای خود پول بیاوریم. ھمچنان کمک می نمائیم تا برای اجتماع 
ھای خود نماینده گی سیاسی کسب کنیم زیرا خطوط سیاسی کھ برای کانگرس، کرسی ھای پارلمان و حتی اعضای ھئیت 

مکاتب کشیده می شود، بر اساس اطالعات احصائیھ و سرشماری استوار است.   

آیا خانھ ُپری فورم سرشماری مصئون است؟   

مھم است بدانید کھ پاسخ ھای سرشماری شما خصوصی، محافظت شده و محرم است. از معلومات ارائھ شدٔه شما صرف 
بخاطر تولید آمار بدون ذکر نام شما استفاده شده و ھیچ گاھی با صاحبخانھ ھا، کارمندان بخش مھاجرت یا ھیچ ارگان 

دیگری شریک ساختھ نمی شود.  

https://my2020census.gov/


نقش حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن در حصول اطمینان ازینکھ ھرفرد شمارش شود، چی است؟  

حوزه تعلیمی مکتب مستقل آسِتن با شھر، ناحیھ و شریک ھای غیر انتفاعی در تکزاس مرکزی ھمکاری می نماید تا 
اطمینان حاصل گردد کھ ھر فرد شمارش می شود. الزم است تا حاال، بیشتر از ھر وقت دیگر، کار ھای ما در مساوات، 

حمایت ھای دوطرفھ و مسئولیت ھای جمعی ریشھ داشتھ باشد. تحت شرایط فعلی، بصورت خاص اھمیت و ارزش استفادٔه 
مفید از قوت مشارکت ھای مکتب و فامیل ھای ما را درک می کنیم تا بھ فامیل ھای بیشتر برسیم و برای شان اطمینان 

بدھیم کھ شمارش شدن نھ تنھا مصئون بوده بلکھ بھ مفاد ھمھ گی نیز است.  


