ما هو اإلحصاء السكاين؟

يُكمل السكان يف كافة أرجاء البالد ويف والية كاليفورنيا ،كل عرش سنوات ،اإلحصاء
ليكون هناك إحصاء دقيق لكل شخص يف الواليات املتحدة .يقرر اإلحصاء السكاين
التمويل الفدرايل لكاليفورنيا للخدمات املجتمعية الهامة التي تساعد يف دعم
عائالتنا وكذلك حصتنا العادلة من التمثيل يف كاليفورنيا وواشنطن العاصمة.
سيكون اإلحصاء السكاين القادم يف ربيع عام  .2020دعونا نتأكد من أنه قد تم
احتساب كل سكان كاليفورنيا حتى نستخدم تلك املوارد بشكل جيد يف واليتنا.

التواريخ الرئيسية للتعداد

ابتداء من منتصف مارس  ،2020ستحصل كل أرسة معيشية عىل رسالة يف الربيد ترشح
الطرق املختلفة مللء التعداد .إذا مل تتلق خطابًا ،استخدام اإلنرتنت أو اتصل بنا مللء
التعداد .تأكد من شمل أي شخص يعيش يف أرستك املعيشية ،سواء من عائلتك أو ال.

 12-20مارس

ستسل دعوات لتعداد السكاين  2020بالربيد
ُ

 16-24مارس

أُرسلت الرسائل التذكريية بالربيد

 26مارس –  3ابريل

أُرسلت البطاقة الربيدية التذكريية بالربيد

 1ابريل

يوم التعداد!

 8-16ابريل

سيسل التذكري الثاين ونسخة مطبوعة من االستبيان بالربيد
ُ

 20-27ابريل

أُرسلت البطاقات الربيدية األخرية قبل املتابعة الشخصية

@CACensus

CaliforniaCensus.org

ملاذا ينبغي عىل كل سكان
كاليفورنيا املشاركة يف
اإلحصاء السكاين

التعداد آمن ومحمي ورسي .يساعد التعداد عىل تحديد مقدار املال
الذي تتلقاه  Californiaللربامج والخدمات الهامة .فأنت تساعد
مجتمعك عىل الحصول عىل حصته العادلة من املال حني متأل التعداد.

بناء افضل طرق ومدارس
متويل برامج املجتمع للمسنني واألطفال والعائالت
إنشاء وظائف
تحسني اإلسكان
تأكد  :انه ال ميكن مشاركة املعلومات التي تم جمعها كجزء من تعداد  2020مع وكاالت
حكومية أخرى أو استخدامها ضدك بأي شكل من االشكال .والية  Californiaمختلفة
ومتنوعة .كل سكان  Californiaمهمون ،شارك يف التعداد.

كيف تكمل

يتعني عىل كل شخص يف البلد مىلء استامرة التعداد السكاين  .2020لحسن الحظ ،لديك ثالث طرق للرد.

الربيد :اطلب منوذج تعداد مطبوع باللغة اإلنجليزية أو
اإلسبانية ميكن إرجاعه بالربيد إىل مكتب اإلحصاء األمرييك
الهاتف :ميكن استكامل التعداد عن طريق الهاتف ب  13لغة
عىل اإلنرتنت ألول مرة ،سيكون منوذج التعداد متا ًحا
الستكامله عىل اإلنرتنت ب 13لغة.
كام ستتوفر الفيديوهات واألدلة املطبوعة ب  59لغة غري اإلنجليزية
وسيكون هناك فيديو بلغة اإلشارة األمريكية ،باإلضافة إىل دليل مطبوع
بطريقه برايل .مهام كان اختيارك ،تأكد من مىلء النموذج!

بيانات تعداد  2020الخاصة بك آمنة ومحمية
ورسية ووالية  Californiaملتزمة لضامن عد كامل ودقيق لجميع سكانها يف  1ابريل .2020

