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األسئلة األكرث 
شيوعا حول التعداد 
السكاين لعام 2020 

متى يتم إجراء التعداد السكاين؟ 

ابتداء من ال12 من شهر آذار سيتلقى السكان رسائل يف صندوق الربيد 

حول التعداد السكاين. بإمكانك إكامل استامرة التعداد السكاين للفرتة من 

ال12 من آذار وحتى ال31 من متوز. يف حالة عدم توفر االنرتنت, توجد 

هنالك عدة أماكن يف منطقتك تتوفر فيها خدمة االنرتنت من اجل إكامل 

إجراءات التعداد السكاين. 

من هم األشخاص املشمولون يف التعداد السكاين؟ 

كل شخص يشاركك املنزل يجب إن يدرج باستامرة التعداد السكاين 

وابتداء من األول من نيسان 2020 وهذا يشمل األطفال والرضع 

املولودون يوم 1 نيسان وكذلك كبار السن من األقارب وغري األقارب 

بغض النظر عن حالة الهجرة. يف حالة وجود شخص يسكن يف أكرث من 

منزل فيجب أدراجة يف املنزل الذي يقيض فيه اغلب األوقات.

كيف أقوم بإكامل استامرة التعداد السكاين؟ 

االتصال املبارش عن طريق االنرتنت هو أفضل وسيلة إلكامل إجراءات 

التعداد السكاين 2020Census.gov. بإمكانك أيضا إكامله عن 

طريق الهاتف أو بشكل ورقي. 

من اين احصل عىل معلومات اكرث حول التعداد السكاين؟ 

قم بزيارة الرابط التايل 2020Census.gov. او اتصل عىل الخط 

املجاين الخاص مبكتب التعداد السكاين املدرج خلف هذه الورقة. 

ماهو التعداد السكاين؟ 

هو كيفية إحصاء كل فرد يعيش يف البلد يف كل منزل بغض النظر عن 

حالة الهجرة.

هل توجد هنالك اسئله خاصة بالجنسية؟

كال. التوجد هنالك إيه أسئلة خاصة بالجنسية أو حالة الهجرة. 

ملاذا من املهم إحصاء كل فرد من قبل الحكومة؟ 

يساعد التعداد السكاين الحكومة عىل معرفة املبالغ النقدية املطلوبة 

للمفاصل املختلفة مثل املستشفيات والدور السكنية و املدارس والنقل. 

وكذلك يحدد عدد ممثلني والية واشنطن يف الكونغرس.  

ملاذا يجب أن أشارك؟

عند إكاملك التعداد السكاين, تضمن بان جاليتنا ممثله بشكل كامل 

يف املعطيات التي تحدد كمية التمويل والتمثيل الخاص بنا. مشاركتك 

تساعد عىل إعادة مبالغ الرضائب التي تدفعها اىل جاليتك.

تقوم الواليات املتحدة بإحصاء السكان كل 10 أعوام و لكل شخص يف البالد عن طريق التعداد السكاين. يساعد التعداد السكاين الحكومة عىل معرفة املبالغ النقدية املطلوبة 

للمفاصل املختلفة مثل املستشفيات والدور السكنية و املدارس والنقل للعرش سنوات القادمة. وكذلك يحدد عدد ممثلينا يف الكونغرس.  



 إننا هنا، ونشارك 
يف التعداد السكاين.

بعد بداية األول من مارس، اطلب املساعدة:

الرقم املجاين تبًعا   لكل لغة 

844-330-2020  English

844-468-2020  Español  Spanish

 844-391-2020  普通话   Chinese (Mandarin)

 844-391-2020  广东话  Chinese (Cantonese)

844-461-2020  Tiếng Việt  Vietnamese

844-392-2020  한국어  Korean

844-417-2020  Русский  Russian

844-416-2020  Arabic

844-478-2020  Wikang Tagalog  Tagalog

844-479-2020  Język Polski  Polish

844-494-2020  Français  French

844-474-2020  Kreyòl Ayisyen  Haitian Creole

844-474-2020  Português  Portuguese

 844-460-2020  日本語  Japanese

844-418-2020  English (Puerto Rico)

844-426-2020  Español (Puerto Rico)  Spanish (Puerto Rico)

844-467-2020  Telephone Display Device (TDD)
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