لماذا نطرح األسئلة
التعداد السكاني لسنة  2020سه ٌل جداً .األسئلة بسيطة.
اإلجابات عن أسئلة التعداد تقدم لمحة عن األ ّمة .تؤثر نتائج التعداد السكاني في إيصال أصواتكم إلى الحكومة،
ومقدار التمويل الذي يتلقاه مجتمعكم والطريقة التي يخطط بها مجتمعكم للمستقبل.

عندما تكملون التعداد ،فأنتم تساعدون في ما يلي:

تحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها
واليتكم في مجلس النواب األمريكي.

اإلفادة بطريقة توزيع ما يزيد على 675
مليار دوالر ضمن التمويل الفدرالي على
الواليات والمجتمعات كل عام.

توفير الوظائف ،والسكن ،واالستعداد لحاالت
الطوارئ ،وبناء المدارس ،والطرق
والمستشفيات.

سيستعلم التعداد السكاني لسنة  2020عن المعلومات التالية:
عدد األشخاص في العنوان
نطرح هذا السؤال من أجل جمع إحصاء دقيق لعدد األشخاص
الموجودين في كل عنوان في يوم التعداد السكاني ،الموافق  1أبريل/
نيسان  .2020تحدد نتائج التعداد السكاني ،كل عشر سنوات ،عدد
المقاعد التي تحصل عليها واليتكم في مجلس النواب األمريكي .يستخدم
مسؤولو الوالية والمسؤولين المحليين إحصاءات التعداد لرسم حدود
دوائر مجلس النواب والدوائر التشريعية في الوالية ،ودوائر المدارس.

أي أشخاص إضافيين يعيشون أو يقيمون هناك

هدفنا إحصاء األشخاص مرة ً واحدة فقط ،وفي المكان الصحيح وفقا ً
للمكان الذي يعيشون فيه في يوم التعداد السكاني .وبوضع هذا الهدف
نُصب أعيننا ،نطرح هذا السؤال للتأكد من إحصاء جميع من يعيشون
في عنوان محدد.
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مالك/مستأجر

نسأل إن كان المنزل مملوكا ً أم مؤجرا ً إلنشاء إحصائيات بشأن ملكية
المنازل والمستأجرين .فملكية المنازل تمثل مؤشرا ً على اقتصاد األمة
وتساعد في إدارة برامج اإلسكان واإلحاطة علما ً بقرارات التخطيط.

رقم الهاتف
نطلب أرقام الهاتف في حال الحاجة للتواصل معكم .لن نشارك أرقام
هواتفكم أبدا ً ولن نتواصل معكم إال إذا تطلّب العمل الرسمي لمكتب
التعداد ذلك.

االسم

ال ِعرق

نطلب األسماء لضمان إحصاء جميع من يعيشون في المنزل .كما
يساعدنا ذلك في االحتفاظ بسجالت األسالف .كما يساعد إدراج أسماء
جميع أفراد األسرة المشاركين على تضمين جميع األفراد ،ال سيّما في
األسر الكبيرة التي قد ينسى فيها المشاركون من تم إحصاؤه ومن لم
يتم إحصاؤه.

نسأل عن ِعرق الشخص إلنشاء إحصائيات عن ال ِعرق ولتقديم
اإلحصائيات األخرى مصنفة حسب المجموعات ال ِعرقية .تحتاج
الهيئات الفيدرالية إلى البيانات التي تم جمعها من هذا السؤال لمراقبة
اإلمتثال ألحكام قانون مكافحة التمييز ،مثل قانون حقوق التصويت
وقانون الحقوق المدنية.

الجنس

سواءا ً كان الشخص يعيش أو يقيم
في مكان آخر

نسأل عن جنس كل فرد إلنشاء اإلحصائيات بشأن الذكور واإلناث.
تُستخدم بيانات التعداد المتعلقة بجنس الفرد في برامج التخطيط
والتمويل الحكومية ،وفي تقييم البرامج والسياسات الحكومية األخرى،
ولضمان تلبية احتياجات الذكور واإلناث بعدل وإنصاف .كما تُستخدم
هذه اإلحصائيات أيضا ً في تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات لمحاربة
التمييز في البرامج الحكومية والمجتمع.

العمر وتاريخ الميالد
نسأل عن العمر وتاريخ الميالد لفهم حجم وخصائص الفئات العمرية
المختلفة لتقديم البيانات األخرى مصنفة حسب العمر .تستخدم الهيئات
المحلية ،والقبلية ،والفدرالية ،والتابعة للوالية بيانات العمر لتخطيط
وتمويل البرامج الحكومية التي تقدم المساعدة أو الخدمات لفئات عمرية
محددة ،كاألطفال ،أو البالغين في سن العمل ،أو النساء في سن الحمل،
أو كبار السن من السكان .كما تُساعد هذه اإلحصائيات أيضا ً على تنفيذ
القوانين ،واللوائح ،والسياسات لمحاربة التمييز بين الفئات العمرية في
البرامج الحكومية والمجتمع.

من أصل هسباني ،التيني أو إسباني
نسأل عما إذا كان الشخص من أص ٍل هسباني ،التيني ،أو إسباني
إلنشاء إحصائيات بشأن هذه المجموعة العرقية .تحتاج الهيئات
الفدرالية إلى البيانات التي تم جمعها من هذا السؤال لمراقبة اإلمتثال
ألحكام قانون مكافحة التمييز ،مثل قانون حقوق التصويت وقانون
الحقوق المدنية.

لمزيد من المعلومات ،زوروا موقعنا:
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هدفنا إحصاء األشخاص مرة ً واحدة فقط ،وفي المكان الصحيح وفقا ً

للمكان الذي يعيشون فيه في يوم التعداد السكاني .وبوضع هذا الهدف
نُصب أعيننا ،نطرح هذا السؤال للتأكد من عدم إحصاء نفس األشخاص
في عدة عناوين.

العالقة
نسأل عن عالقة كل شخص في األسرة بشخص رئيسي لتقديم تقديرات
بشأن العائالت ،واألسر ،والمجموعات األخرى .تُستخدم البيانات عن
العالقة في تخطيط وتمويل البرامج الحكومية التي تقدم األموال أو
الخدمات للعائالت واألشخاص الذين يعيشون أو يربون األطفال
وحدهم ،أو األجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ،أو غيرهم من األسر
المؤهلين للحصول على المساعدة اإلضافية.

