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2020 CENSUS 
 2020التعداد السكاين  

عام  الالجميع خالل تعداد  احتسابالفيدرالية للتأكد من والحكومة ىل جهود املقاطعة والواليات والوالية ا San Juan Unified تنضم
بسيطة ورسية  عملية سنوات. انها   10ويتم كل  املتحدة،القادم. التعداد هو إحصاء لجميع األشخاص الذين يعيشون يف الواليات  2020

 .ميكنك الرد عىل اإلنرتنت   مرة،. ألول ألكاملها

. وسوف يطرح أسئلة حول  2020 شهر أذارمام سيتيح لك ملء النموذج عرب اإلنرتنت اعتبارًا من  الربيد،ستتلقى رقم تعريف فريًدا يف 
 .والجنسأرستك مثل عدد األشخاص املقيمني يف منزلك وتاريخ امليالد والعرق  

 :وهنا بعض األشياء التي يجب أن تعرف

وال ميكن مشاركتها مع   السكاين هي محمية بالقانون التعداد استامرة. أي معلومات شخصية تقدمها يف مجهولة   التعريفية تبقى هويتك  
  ألنتهاك ال ميكن استخدام املعلومات ضدك أو و  أي شخص أو أي وكالة اتحادية أخرى. بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك

 .خصوصيتك أو أي فرد من أفراد عائلتك

ديد مقدار األموال الفيدرالية التي ستحصل عليها مدارسنا خالل  مهاًم ألنه يساعد يف تح  التعداد السكاين. يعد مهم السكاين  التعداد  
والصحة العامة  السكنية  وتحسينات األحياءاملتنزهات ومقدار األموال التي ستحصل عليها واليتنا من أجل  القادمة،السنوات العرش 

مليارات دوالر من التمويل الفيدرايل يدعم الربامج املدرسية   7والعديد من الربامج والخدمات األخرى. يف كاليفورنيا أكرث من    والنقل
  العامل الزراعينيو األمريكيني األصليني   األنكليزية والطلبةمتعلمي اللغة و  التعليم الخاصو  بعد املدرسةبرامج    مثل التغذية املدرسية

 حضانة األطفال. وبرامج عدم وجود مأوى للسكن ثابت الشباب الذين يعانون من و 

من قانون الواليات املتحدة.   13مبوجب البند  ةمحميالسكاين  . جميع البيانات التي تم جمعها من خالل التعداد آمن السكاين  عداد  الت 
األمرييك اليمني مدى الحياة لحامية  السكاين حصاء عاًما مبوجب القانون. يقسم جميع موظفي مكتب األ  72رسية ملدة تبقى السجالت 
مع الوكاالت الحكومية األخرى. يتم    للمستفتي. لن يشارك إحصاء الواليات املتحدة مطلًقا املعلومات الشخصية املستفتيمعلومات 

 .تحرير البيانات فقط يف الجداول املوجزة. ال توجد سجالت فردية

فيمكنك استخدام   املنزل،نرتنت. إذا مل يكن لديك جهاز كمبيوتر يف  والسهل عرب األ القصري منوذج األستامرةأكمل  ماذا تريد ان تفعل؟ 
نرتنت. يتوفر التعداد بلغات  جهاز كمبيوتر واحد يف املكتبة. ميكنك إكامل التعداد بثالث طرق: عن طريق الربيد أو الهاتف أو عرب األ 

 .والعربية والروسيةسبانية األ  باللغةنرتنت وعرب الهاتف  متعددة عرب األ 
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