
 

 ۲۰۱۰دس عشؽواسی  عشح هؾاسکت ایشاًیاى

 

ُا دس " تباس ایشاًی" ُواًٌذ بغیاسی اص اللیت ُای لْهی ّ دیگش هِاجشاى، جوعیت 

بٌا بش . اًذ ای غیش ّالعی اعت ّ کن ؽواسی ؽذٍ ایاالت هتحذ آهشیکا بَ گًَْ

دس آى صهاى ّجْد  با تباس ایشاًی ًفش ۳۳۸،۰۰۰، حذّد ۲۰۰۰عشؽواسی عال 

ایي افشاد ، دعت کن دّ تا عَ بشابش بیؾتش  اًذ، اها گواى هی سّد ؽواس ّالعیداؽتَ 

تباسُا هی تْاًٌذ بَ گًَْ  ایشاًی۲۰۱۰با حضْس فعال دس عشؽواسی عال  . باؽذ

. ّالعی تشی، ؽواسػ ؽًْذ

 

هضایای ؽواسػ ایشاًیاى دس آهشیکا 

ر بیؾتش آى جاهعَ ًوایؼ سؽذ جوعیتی یک اللیت بَ ؽٌاعایی ًّفْ! آهاس هْ ثش اعت

. دسهیاى جاهعَ آهشیکایی هٌجش هی ؽْد

 بَ اعالعات ًیاکاًی بشای بَ سعویت عاصهاى ُای لْهی : هضایای هذًی

ؽٌاختَ ؽذى حمْق هذًی ؽاى ّ پیؾگیشی اص تبعیض ًژادی علیَ آًاى 

. کاهال ّابغتَ اًذ 

  لاًًْگزاساى دس بغیاسی ! ؽواس بیؾتش، لذست بیؾتش: عیاعیًفْر

با اللیت ُای لْهی دس تواط ُغتٌذ تا ًظشات آًاى سا کغب  هْاسد

ُشچَ ایشاًی تباسُا دس عشؽواسی بیؾتش ؽشکت کٌٌذ، لذست آًاى . کٌٌذ

. ًیض افضّى خْاُذ ؽذ

 ؽشکت ُای بضسگ ّ التصادی دس تالػ ُغتٌذ تا : بِشٍ ّسی التصادی

بشای هماصذ باصاسیابی ّهْفمیت خْیؼ، ؽواس دسعتی اص اللیت ُای 

ّهی داؽتَ باؽٌذ تا با اعتٌاد بَ آى بتْاًٌذ تجاست خْیؼ سا گغتشدٍ ق

. تش عاصًذ

 جاهعَ ؽٌاعاى، سّصًاهَ ًگاساى ّ دیگش پژُّؾگشاى : اهْس پژُّؾی

ًیاص هبشم داسًذ تا بَ آهاس دسعت اللیت ُای لْهی دعتیابٌذ تا بتْاًٌذ 

. دسعت بَ پژُّؼ ُای خْیؼ بپشداصًذ بَ گًَْ ای

  

 ۲۰۱۰ دس عشؽواسی هؾاسکت ایشاًیاى ُذف ُای عشح

 تباسدس عشاعش آهشیکا  بَ تواهی خاًْادٍ ُای ایشاًی دعتشعی .

  آهْصػ آًاى دس باسٍ اُویت ؽشکت دس عشؽواسی ّکْؽؼ دس

اعویٌاى بخؾیذى بَ آًاى دس باسٍ ایٌکَ اعالعات ؽاى کاهال هحشهاًَ 

ّاُذ ًگِذاسی خْاُذ ؽذ ّ دس اختیاس ُیچ عاصهاى دیگشی لشاس ًخ

. گشفت

   ،جلب اعویٌاى دس هیاى تواهی ایشاًیاًی کَ دس آهشیکا صًذگی هی کٌٌذ

تا بذّى دسًظش گشفتي ایٌکَ ؽِشًّذ آهشیکا ُغتٌذ، یا با سّادیذ دس 

ُغتٌذ بَ پشعؾٌاهَ  آهشیکا بَ عش هی بشًذ ّ یا کاهال غیش لاًًْی

. عشؽواسی بَ گًَْ ای یکغاى پاعخ دٌُذ

  

عشؽواسی بٌْیغین؟ بایذ دس " ًژادی"چَ 

دس بشابش . دس فشم کْتاٍ عشؽواسی ، دسباسٍ ًژاد پاعخ دٌُذٍ اعت ۹پشعؼ ؽواسٍ 

عالهت ضشبذس صدٍ ّبَ اًگلیغی  ،" some other raceًژادی دیگش " عباست

 بَ هعٌی"  Iranian American" یا  ایشاًی بَ هعٌی" Iranian"بٌْیغیذ 

. آهشیکایی ایشاًی
 
دسیافت کٌن، چگًَْ بایذ بَ پشعؼ ُای لْهی ّ ًژادی  ACSاگش هي پشعؾٌاهَ   

آى پاعخ دُن؟ 

  ACSکَ ًژاد خْد سا دس فشم  ُواًٌذ فشم کْتاٍ عشؽواسی بغیاس هِن اعت کَ صهاًی

عالهت ضشبذس صدٍ ّبَ "  some other race " ًژادی دیگش  کٌیذ دس بشابش لیذ هی

بَ "  Iranian American" یا ایشاًی بَ هعٌی" Iranian" بٌْیغیذ اًگلیغی

ایي  پشعؾٌاهَ کَ بَ  ۱۳افضّى بش ایي دس پاعخ بَ پشعؼ . آهشیکایی ایشاًی هعٌی

هشبْط اعت، اُویت بغیاس داسد کَ بَ اًگلیغی بٌْیغیذ " هٌؾٔا لْهی ّ ًژادی"

"Iranian  "ایشاًی بَ هعٌی  .
 

آهشیکا چیغت؟  عشؽواسی ایالت هتحذ

 

 ایالت آهشیکا بَ  ۵۰سادی اعت کَ دس عشؽواسی بَ هعٌای ؽواسػ اف

عٌْاى ؽِشًّذ، یا با داؽتي سّادیذ هعتبش ّ یا بَ عْس غیش لاًًْی 

.  صًذگی هی کٌٌذ 

 عال اجباسی  ۱۰آهشیکا، اًجام عشؽواسی ُش  بٌابش لاًْى اعاعی

. اعت

  آغاص خْاُذ ؽذ ۲۰۱۰عشؽواسی آیٌذٍ، اص اّل آپشیل عال .

  

. ُن اعتبغیاس م ۲۰۱۰ؽشکت دس عشؽواسی 

  تمغین عاالًَ بْدجَ اصاعالعات بَ دعت آهذٍ اص عشؽواسی، بشای

ُای  هیلیاسد دالس اص هٌابع هالی دّلت فذسال بَ دّلت ۳۰۰بیؼ اص  ای

. اعتفادٍ هی ؽْد هحلی ّ ایالتی

  اعالعات بَ دعت آهذٍ اص عشؽواسی ، تصوین گیشًذگاى هحلی سا

بشای بِغاصی هحلَ ُا ، ساٌُوایی هی ًوایذ تا هٌابع هالی الصم سا 

، آهْصػ، ّعایل حول ّ ًمل ّ بغیاسی هْاسد دیگش  بِذاؽت عوْهی

. اختصاؿ دٌُذ

  کشدى ؽواس ًوایٌذگاى  اعالعات بَ دعت آهذٍ اص عشؽواسی با هعیي

هْثشی دس پژّاک صذای  دس هجلظ ًوایٌذگاى آهشیکا ،  ًمؼ ُش ایالتی

. ؽوا دس کٌگشٍ آهشیکا داسًذ 

 

! آعاى ّ اهي اعت ۲۰۱۰عشؽواسی ؽشکت ؽوا دس 

 دلیمَ اص ّلت ؽوا سا  ۱۰پشعؾٌاهَ عشؽواسی فمظ  !آعاى اعت

. خْاُذ گشفت تا آى سا پش کشدٍ ّ بَ پغت بیاًذاصیذ

 اداسٍ . پاعخ ُای ؽوا صیشپْؽؼ لاًْى اعت  !هحشهاًَ اعت

تْاًذ پاعخ ُای ُیچ فشدی سا دس اختیاس ُیچکظ اص  عشؽواسی ًوی

کاسهٌذاى اداسٍ  تواهی. یاتی ّ یا هِاجشتی بگزاسدجولَ اداسات هال

عشؽواسی عْگٌذ یاد کشدٍ اًذ تا دس توام عوش خْیؼ، پاعخ ُای 

عشپیچی اص ایي لاًْى هی تْاًذ . عشؽواسی سا هحشهاًَ ًگاٍ داسًذ

دالس هٌجش  ۲۵۰ ۰۰۰حذاکثش پٌج عال صًذاى ّ یا جشیوَ ًمذی تابَ 

. ؽْد

 

م خْاُذ ؽذ؟ اًجا ۲۰۱۰عشؽواسی  چَ صهاًی

 َپغت  ۲۰۱۰ُای فْسیَ ّ هاسچ   هاٍ ُای عشؽواسی دس  پشعؾٌاه

. خْاٌُذ ؽذ

  هِلت پاعخگْیی ّباصپظ فشعتادى پشعؾٌاهَ عشؽواسی تا اّل آپشیل

. اعت  ۲۰۱۰

  اص آپشیل تا جْالی، کاسهٌذاى عشؽواسی بَ باصدیذ خاًَ ُایی خْاٌُذ

داسٍ عشؽواسی باص سفت کَ تا آى ٌُگام ٌُْص پشعؾٌاهَ خْد سا بَ ا

. ًگشداًذٍ اًذ

 

 (ACS)ًظشعٌجی جاهعَ آهشیکأیی 

صًذگی ها بَ صْست یک هلت، چٌذ گًَْ گی   اکٌْى، پشعؼ ُایی دسباسٍ چگًْگی

لْهی ّ ًژادی ها، هیضاى آهْصػ ، عکًْت، ؽغل ّ دیگش آگاُی ُا ، دسًظش عٌجی 

هیلیْى  ۳با بَ تمشیاًذ کَ ُش عالَ،  گٌجاًذٍ ؽذٍ"  ACS" جاهعَ آهشیکایی 

ایي ًظش عٌجی بَ پاعخ دٌُذگاى اهکاى هی دُذ  کَ . خاًْادٍ فشعتادٍ هی ؽْد

اداسٍ عشؽواسی . پیؾیٌَ لْهی ّ هلی خْدسا بشای اعتفادٍ اداسٍ عشؽواسی لیذ کٌٌذ

هی تْاًذ ایي اعالعات سا فمظ بشای ُذف ُای آهاسی اعتفادٍ کٌذ ّ حك ًذاسد ایي 

کَ هٌجش بَ ؽٌاعایی هٌتؾشیا دس دعتشط دیگشاى لشاس دُذ اعالعات سا بَ گًَْ ای 

. فشدی ّ یا خاًْادگی  ؽوا ؽْد

 

 

 

دس   عشح هؾاسکت ایشاًیاى

 ۲۰۱۰عشؽواسی 

 
 

!در دست شماست  
 

بر پا خیزید و   
 

!درشمارش شرکت کنید   

 

 

 

 

 


