
اداره آمار آمریکا در حال دستیابی به شیوه های مدرن و مقرون به صرفه است تا جمعیت این کشور به تعهد 
ل کنند. اداره آمار متعهد است که فرآیند عم 2020مدنی خود برای مورد شمارش قرار گرفتن در سرشماری 

سرشماری اجباری را که هر ده سال یکبار از طریق اینترنت، تلفن، پرسشنامه کاغذی سنتی، یا بازدیدهای 
 حضوری انجام می شود به فرآیندی سریع، آسان، و ایمن برای همه شرکت کنندگان تبدیل کند.

 
به اداره آمار امکان خواهد داد تا، در یک مقیاس کوچک، از انواع شیوه های  2016آزمون امتحانی سرشماری 

آمار فرآیندهای مورد نظر هستند، استفاده کند. اداره  2020جدید و فناوری های پیشرفته که برای سرشماری 
جدید طرح، اجرا، و مدیریت را آزمایش خواهد کرد. در عین حال ما فناوری جدید جمع آوری و پردازش پاسخ 

 های سرشماری را ارزیابی خواهیم کرد.
 

 هاریس کانتی، تگزاس
اداره آمار در مناطق منتخب هاریس 
کانتی، تگزاس، یک آزمون امتحانی 

خواهد کرد. برگزار  2016سرشماری 
مناطق تحت آزمون شامل تقریبًا 

 واحد مسکونی است. 225.000
 

 می باشد. 2016آوریل  1روز سرشماری 
 
 

 در هاریس کانتی 2016هدف آزمون امتحانی سرشماری 
امکان را می دهد تا انواع مختلفی از شیوه های جدید و  به اداره آمار این 2016آزمون امتحانی سرشماری 

مورد نظر هستند، بررسی کند. این آزمون در اصل روی  2020فناوری های پیشرفته ای را که برای سرشماری 
اقدامی که از طریق بازدید شخصی خانوارهایی که خودشان به سرشماری  —اصالح شیوه پیگیری عدم پاسخ 

مرکز است. اداره آمار همچنین شیوه ها و فعالیت های مربوطه برای به حداکثر رساندن مت –پاسخ نداده اند 
را اصالح خواهد کرد. برقراری آزمون در دو منطقه به ما  2020پاسخ (به ویژه از طریق اینترنت) به سرشماری 

 ن مکان کسب کنیم.امکان خواهد داد تا اطالعات بیشتری را درباره مدیریت همزمان سیسم های جدید در چندی

 اهداف
   اصالح فناوری ها و شیوه های تخصیص پرونده ها به کارکنان حوزه که وظیفه پیگیری عدم پاسخ را دارند و

 ادامه اصالح فرآیند استفاده از فناوری تلفن همراه برای جمع آوری داده ها و مدیریت پرونده.

  ادامه تحقیق درباره بهترین روش استفاده از اطالعات دولتی و تجاری موجود برای کاهش بار کاری پیگیری ها
(برای مثال، استفاده از سوابق برای شناسایی واحدهای خالی یا کاهش بازدیدهای اضافی برای خانوارهایی که 

 نمی توانند تماس بگیرند).

 ی جمعیت هایی که با توجه به سوابق شمارش آنها دشوار است، بررسی مشارکت و تالش های ارتباطی برا
 .شامل ارائه کمک به افراد با زبان های متفاوت. بررسی گزینه های

  ،پاسخ دهی به صورت شخصی، از جمله نحوه پاسخگویی افراد با استفاده از اینترنت، دستگاه های تلفن همراه
آزمون ادامه اصالح شیوه ها برای پردازش فوری پاسخ ها بدون به عالوه، این  تلفن، و پرسشنامه های کاغذی.

 داشتن یک کد شناسایی منحصر به فرد و ارائه شده از سوی اداره آمار (پردازش بدون شناسه) را پشتیبانی می کند.

 

 2016 آزمون امتحانی سرشماری
 2020آمادگی برای سرشماری 
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