
إحصاء 101

إحصاء العام 2020 مهم
 

تساعد بيانات التعداد في تحديد كيفية توزيع أكثر من 800 مليار دوالر من الموارد والتمويالت

الفيدرالية

المشاركة في اإلحصاء حصول مجتمعاتنا عىل حصته العادلة من التمويالت الحكومية والفدرالية 

للمستشفيات، والمدارس، والنقل، والحدائق العامة وغيرها من المرافق

تُستخدم بيانات اإلحصاء أيًضا لتحديد مدى تمثيل الكونغرس وكيفية رسم كل مقاطعة

اإلحصاء العادل يعني أن مجتمعاتنا ممثلة بشكل صحيح في الكونغرس، والهيئات التشريعية

بالواليات، ومجالس المدن والمقاطعات، ومجالس المدارس المحلية

ال يمكننا التفويت في هذه الفرصة ذات األهمية البالغة. فعدم المشاركة في اإلحصاء سيصعب عىل

عائالتنا التمثيل العادل والموارد التي تحتاجها مجتمعاتهم

لضمان احصاء دقيق، تأكد من اإلجابة عىل كل سؤال بأمانة وبقدر ما تستطيع.

تأكد من حساب كل شخص يعيش في منزلك، بما في ذلك األطفال الصغار من جميع األعمار. 
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تأكد من ضمك في التعداد!
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إحصاء العام 2020 آمن
 
جميع بيانات اإلحصاء سرية. وال يمكن مشاركتها مع أي شخص، بما في ذلك الوكاالت الحكومية

األخرى وسلط تطبيق القانون

يمكن أن يؤدي انتهاك قوانين السرية إىل غرامات عالية تصل إىل 25000 دوالر وما يصل إىل 5

سنوات من السجن

لن يتم استخدام بيانات التعداد إال لألغراض اإلحصائية. ال يمكن استخدامها لتحديد هويتك عىل وجه

التحدي

إحصاء العام 2020 لن يطلب منك حالة الجنسية خاصتك. يجب أن يتم احتساب كل شخص في هذا

 التعداد، بما في ذلك غير المواطنين

لن يسألك التعداد مطلًقا عن رقم الضمان االجتماعي الخاص بك. إذا طلب نموذجا عن رقم الضمان

االجتماعي الخاص بك، فهذه عملية احتيال
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إحصاء العام 2020 سهل
 

هناك ثالث طرق يمكنك من خاللها المشاركة في التعداد: عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف أو عىل الورق

سوف تحصل عىل االستبيان الورقي عن طريق البريد إذا لم تقم بالرد عىل اإلنترنت أو عبر الهاتف

سيكون النموذج عبر اإلنترنت متاًحا باللغة العربية. يمكنك أيًضا تلقي المساعدة أو إجابات

ألسئلتك عبر الهاتف باللغة العربية. لن يكون النموذج الورقي متاًحا باللغة العربية

يمكن قبول الردود بعد الموعد النهائي. إذا تأخرت، فسيبقى بإمكانك ملء النموذج عبر اإلنترنت أو

  عبر الهاتف أو عن طريق البريد في استبيانك الورقي حتى شهر يونيو

ومع ذلك، إذا لم تقم بملء النموذج بحلول شهر أبريل، فسترسل هيئة االحصاء موظفين إىل

منزلك لجمع الردود. لتجنب هذا األمر، امأل النموذج في الوقت المحدد

إحصاء العام 2020 يحتاجك!  
 

هناك العديد من الطرق للمشاركة في اإلحصاء وضمان دقة التعداد:

لنرسل لك تذكيرا وللتأكد بكل ثقة من أنك أنت وعائلتك yallacountmein.org وّقع عىل تعهدنا عىل

ستشاركون في اإلحصاء. رفع مستوى الوعي داخل مجتمعك من خالل مشاركة موارد

.YallaCountMeIn (YCMI) حول اإلحصاء واستضافة أحداث 

االنخراط في اللجنة المحلية لإلحصاء الكامل الخاصة بك. يمكنك العثور عىل لجنتك المحلية عىل موقع

2020census.gov التعداد

التقدم بطلب للحصول عىل وظيفة في اإلحصاء. يقوم اإلحصاء بتوظيف اآلالف من الموظفين بدوام

كامل وبدوام جزئي

.2020census.gov/en/jobs للمساعدة في التعداد. لمعرفة المزيد زر
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