كيف يدعو التعداد السكاين لسنة 2020

الجميع إىل املشاركة

سوف تتلقى جميع األرس تقريباً دعوة للمشاركة يف التعداد السكاين لسنة  2020إما عرب الربيد أو من القائم بأعامل التعداد.

 %95من األرس

سيتلقون دعوة املشاركة يف التعداد عرب الربيد.

ما يقرب من  %5من األسر

سيتلقون دعوة المشاركة في التعداد عندما يزورهم
القائم بأعمال التعداد لتسليمها .وفي هذه المناطق،
قد ال تتلقى غالبية األسر البريد في الموقع الفعلي
لمنازلهم (كاألسر التي تستخدم صناديق بريد أو
المناطق التي تأثرت مؤخ ًرا بالكوارث الطبيعية).

أقل من  %1من األسر

س ُيحصيهم القائم بأعمال التعداد شخصياً،
بدالً من تلقيهم دعوة للمشاركة من
تلقاء أنفسهم .نتبع هذه الطريقة في
المناطق النائية ،كبعض مناطق والية
ماين الشمالية ،وأالسكا النائية ،وبعض
المناطق األمريكية الهندية التي يطلب
سكانها إجراء اإلحصاء شخصيا ً.

مالحظة :نتخذ إجراءات خاصة إلحصاء من ال يعيشون ضمن األسر ،كالطالب الذين يعيشون في السكن الطالبي أو
األشخاص الذين يعيشون في دور الرعاية المسنين ،أو الناس الذين يعانون من التشرد.
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ما املتوقع استالمه يف الربيد

عندما يحني موعد املشاركة ،تتلقى معظم األرس دعوة عرب الربيد .املشاركة
متاحة لجميع األرس ،سواء من خالل موقعنا اإللكرتوين عىل اإلنرتنت أو عرب
الهاتف أو الربيد.

بنا ًء عىل طريقة املشاركة من خالل املوقع اإللكرتوين عىل اإلنرتنت يف منطقتكم،
ستتلقون إ ّما دعوة تشجعكم عىل املشاركة عرب املوقع اإللكرتوين أو دعوة تضم
استبيانا ً ورقيا ً.

خطاب الدعوة
تشارك معظم املناطق يف البلد عرب املوقع اإللكرتوين؛ لذا ستتلقى معظم
األرس خطاباً يطلب منهم زيارة املوقع اإللكرتوين إلكامل استبيان التعداد
السكاين.
نعمل مع هيئة الخدمة الربيدية بالواليات املتحدة للتعاقب عىل تسليم
نوسع عدد
هذه الدعوات يف عدة أيام .وبهذه الطريقة ميكننا أن ِّ
املستخدمني الذين يشاركون عرب اإلنرتنت ،وسنتمكن من خدمتكم عىل نح ٍو
أفضل عند طلب املساعدة عرب الهاتف.

خطاب الدعوة واالستبيان الورقي
يتلقى سكان األماكن التي ال تُر ّجح فيها المشاركة عبر الموقع اإللكتروني
استبياناً ورقياً مرفقاً مع الحزمة أو الطرد البريدي .كما تشمل الحزمة أو
الطرد البريدي معلومات عن طريقة المشاركة عبر الموقع اإللكتروني أو
عبر الهاتف.

املحتويات التي سرنسلها إليك عرب الربيد:

 12إلى  20مارس/آذار
دعوة للمشاركة عبر اإلنترنت على التعداد
السكاني لسنة .2020
(سوف تتلقى بعض األسر استبيانات ورقية).

 16إلى  24مارس/آذار
خطاب تذكير.

إذا مل تشارك بعد:

 26مارس/آذار إلى  3أبريل/نيسان
بطاقة بريدية للتذكير.

 8إلى  30أبريل /نيسان*
خطاب تذكير واستبيان ورقي.
* ممتد من  8إىل  16أبريل/نيسان ملنح مزيد من الوقت لعنونة الحزم أو
الطرود الربيدية يف وسط التباعد االجتامعي.

 27أبريل/نيسان إلى  9مايو/أيار**
ندرك أنك قد تُف ِّوت الخطاب األول يف الربيد.

سوف تتلقى كل أرسة مل تشارك يف االستبيان رسائل تذكريية وتتلقى
استبيانا ً ورقيا ً يف النهاية.

بطاقة بريدية بالتذكير األخير قبل المتابعة
بصفة شخصية.

** تم ال رتاجع عنها من  20إىل  27أبريل/نيسان للسامح وصول حزمة
االستبيان الورقي بعدة أيام قبل البطاقة الربيدية النهائية.

إذا مل تشارك عرب املوقع اإللكرتوين أو الهاتف أو الربيد ،فسنقوم باملتابعة
شخصيا ً.

لمعلومات أكثر ،اذهب إلى:
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