
 التعداد السكاني 2020: 
حقائق سريعة

ما هو التعداد السكاني؟
كل 10 سنوات، يقوم مكتب التعداد السكاني األمريكي بإجراء تعداد سكاني لتحديد 

عدد األشخاص الذين يعيشون في الواليات المتحدة.

ماذا سيسأل التعداد 
السكاني؟

يطلب التعداد السكاني معلومات شخصية 
أقل من معظم ملفات تعريف وسائل التواصل 
االجتماعي. يتم طلب أمور مثل االسم، الجنس، 

العمر، تأريخ الميالد، العرق / الطائفة، العالقة مع 
رب األسرة، أو المالك أو المستأجر ورقم الهاتف. 

التعداد لن يسأل عن حالة الجنسية أو الهجرة.

من هم الذين يتم 
إحصاءهم؟

ُتمأل إستمارات التعداد السكاني من قبل األسرة. 
كل شخص يعيش في العنوان ُيِهم الجميع 

ويحتاج إلى إدخاله في التعداد، بما في ذلك 
األطفال.

كيف يمكنني ملء اإلستمارة؟
أصبح األمر أسهل من أي وقت مضى لعام 2020. 
يمكنك االستجابة عبر اإلنترنت بإستخدام هوية 

تعريف التعداد الفريدة التي سيتم إرسالها إليك 
عبر البريد. إذا لم يكن لديك طريقة للدخول إلى 
اإلنترنت، يمكنك الرد عن طريق الهاتف أو البريد. 

 كيف يتم استخدام معلومات
التعداد السكاني؟

تساعد عملية اإلحصاء المجتمعات في توفير 
فرص العمل وتوفير السكن وتمويل التعليم 

 )K-12( من الروضة حتى الصف الثاني عشر
والتحضير لحاالت الطوارئ وبناء المدارس والطرق 

والمستشفيات والمكتبات. 

هل إجاباتي آمنة وسرية؟ 
مكتب التعداد السكاني ملتزم بالحفاظ على 

سرية معلوماتك وخصوصيتها وأمانها. بموجب 
القانون، ال يمكن ولن يتم مشاركة معلومات 

التعداد على المستوى الفردي مع أي وكالة. إضافًة 
الى ذلك، تم تطبيق تدابير األمن السيبراني )حماية 

اإلنترنت( للحفاظ على أمان معلوماتك، وأي كشف 
غير القانوني عن المعلومات يعاقب عليها بغرامة 

قدرها 250,000 دوالر و/ أو بالحبس خمس سنوات في 
السجن.

التعداد السكاني 
واالنتخابات 

تحدد بيانات التعداد السكاني عدد المقاعد 
التي تحصل عليها واليتك في الكونغرس. أيًضا، 

يستخدم المسؤولون الحكوميون والمحليون 
بيانات التعداد لرسم الحدود للمقاطعات 

التشريعية المحلية والوالية والمناطق التعليمية.

المساعدة اللغوية 
•  اإلستمارة عبر اإلنترنت: موضوعة بـ 12 لغة غير 

إنجليزية
•  اإلستمارة الورقية: باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية
•  اإلتصاالت السلكية والالسلكية تقوم بمساعدة 

الصم
•  دليل اللغة )فيديو وطباعة( 59 لغة غير إنجليزية، 

كذلك لغة اإلشارة األمريكية، طريقة برايل 
والطباعة بحروٍف كبيرة 

التواريخ الرئيسية
آذار )مارس( 2020

  ُترسل دعوات التعداد السكاني بالبريد إلى 
العوائل

نيسان- تموز )أبريل.- يوليو( 2020
  ُترسل رسائل تذكير/ يتم إرسال بطاقات بريدية 

إذا لم ُتستلم أي إستجابة

تموز )يوليو( 2020
الموعد النهائي لإلستجابة الذاتية  

31 كانون األول )ديسمبر( 2020
  مكتب التعداد السكاني ُيسلِّم نتائج اإلحصاء 

للرئيس

آذار )مارس( 2021
تتلقى الواليات نتائج اإلحصاء الرسمي  
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