
 

 

 هدفنا من التعداد السكاني

 بسهولته، فاألسئلة المطروحة بسيطة. 2020يتميز تعداد السكان 

 يوجه مكتب التعداد أسئلة من شأنها توفير لمحة سريعة عن األمة.

 نتائج التعداد في صوتك داخل الحكومة، ومقدار التمويلوتؤثر 

 الذي يتلقاه مجتمعك، والطريقة التي يتبعها مجتمعك للتخطيط للمستقبل.

 عندما تمأل نموج التعداد، فأنت تساعد في:

 تحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها واليتك في الكونجرس. •

من التمويل الفيدرالي على  يكيمليار دوالر أمر 675أكثر من  توجيه كيفية توزيع •

 الواليات والمجتمعات سنويًّا.

خلق فرص عمل، وتوفير مساكن، واالستعداد لمواجهة حاالت الطوارئ، وبناء  •

 المدارس والمستشفيات وتمهيد الطرق.

 تعداد السكان )عدد األشخاص المقيمين أو الماكثين(

نسعى لجمع معلومات إحصائية دقيقة عن األشخاص في كل عنوان خالل يوم تعداد السكان الموافق 

. تحدد نتائج التعداد، الذي يجرى في كل عقد، عدد المقاعد التي تحصل عليها واليتك في 2020أبريل  1

ود المناطق، الكونجرس. يستعين المسؤولون الحكوميون ومسؤوال الوالية ببيانات التعداد لتعيين حد

 مثل: دوائر الكونجرس االنتخابية، والمناطق التشريعية والمقاطعات التعليمية داخل الوالية.

 أي أشخاص آخرين مقيمين أو ماكثين

نهدف إلى تعداد األشخاص مرة واحدة، مرة واحدة فقط، وفي المكان المناسب وفقًا للمكان الذي 

الهدف في االعتبار، فإننا نوجه األسئلة لألفراد لضمان أن  يعيشون فيه في "يوم التعداد". ومع وضع هذا

 كل شخص يعيش في عنوان قد تم عده.

 المالك/المؤجر

نسأل عما إذا كان منزل ما مملوكًا أو مستأجرًا؛ لوضع إحصائيات بشأن ملكية المنازل والمستأجرين. 

إدارة برامج اإلسكان وتوفير  تعتبر معدالت امتالك المنازل مؤشرًا على اقتصاد البالد وتساعد في

 المعلومات الالزمة لقرارات التخطيط.

 رقم الهاتف

نطلب تقديم رقم الهاتف في حالة تحتم علينا االتصال بك. لن ننشر رقم هاتفك مطلقًا، وسنتواصل 

 معك فقط إذا دعت الحاجة ألعمال مكتب التعداد الرسمية لذلك.

 االسم

خص في المنزل قد تم عده. يساعد إدراج اسم كل فرد في نطلب األسماء لضمان أن كل ش

األسرة االقائمون بالتعداد بإحصاء كل األفراد، ال سيما في األسر الكبيرة العدد حيث قد ينسى 

 القائم بالتعداد من تم إحصاؤه ومن لم يتم إحصاؤه.



  
 

 النوع

تُستخدم بيانات تعداد السكان بشأن النوع نسأل عن نوع كل شخص إلنشاء إحصائيات عن الذكور واإلناث. 

في تخطيط البرامج الحكومية وتمويلها، وفي تقييم البرامج والسياسات الحكومية األخرى؛ لضمان تلبيتها 

الحتياجات الذكور واإلناث على نحو عادل ومنصف. تُستخدم هذه اإلحصائيات أيضًا إلنفاذ القوانين واللوائح 

 البرامج الحكومية وفي المجتمع. والسياسات ضد التمييز في

 العمر وتاريخ الميالد

نسأل عن العمر وتاريخ الميالد الستنتاج مقدار الفئات العمرية المختلفة وخصائصها، وتقديم البيانات األخرى حسب 

ج الحكومية العمر. تستعين الهيئات المحلية والحكومية والقبلية والفيدرالية بالبيانات العمرية لتخطيط وتمويل البرام

التي تقدم الدعم أو الخدمات لفئات عمرية محددة، مثل: األطفال، أو البالغين ممن في سن العمل، أو النساء في 

سن اإلنجاب، أو المسنين. تُساعد هذه اإلحصائيات أيضًا في إنفاذ القوانين واللوائح والسياسات ضد التمييز في 

 البرامج الحكومية وفي المجتمع.

 أو التيني أو إسباني أصل هسباني

نسأل عما إذا كان الشخص من أصل هسباني أو التيني أو إسباني إلنشاء إحصائيات حول هذه المجموعة 

إلى البيانات التي يتم جمعها عند إجراء التعداد لمراقبة االمتثال لألحكام تحتاج الوكاالت الفيدرالية  العرقية.

 يت وقانون الحقوق المدنية.المناهضة للتمييز، مثل: قانون حقوق التصو

 العرق

نستفسر عن العرق الذي ينتمي إليه الشخص إلنشاء إحصاءات عن العرق، وتقديم إحصاءات أخرى حسب 

المجموعات العرقية. تحتاج الوكاالت الفيدرالية إلى البيانات التي يتم جمعها عند إجراء التعداد لمراقبة االمتثال 

: قانون حقوق التصويت وقانون الحقوق المدنية. تستعين حكومات الواليات بالبيانات لألحكام المناهضة للتمييز، مثل

 لتحديد دوائر التصويت بالكونجرس والواليات والمقاطعات المحلية.

 في حالة أن الشخص يعيش أو يقيم في مكان ما آخر

نهدف إلى تعداد األشخاص مرة واحدة، مرة واحدة فقط، وفي المكان المناسب وفقًا للمكان الذي يعيشون فيه 

في "يوم التعداد". ومع وضع هذا الهدف في االعتبار، فإننا نوجه األسئلة لضمان أن األشخاص غير مسجلين في 

 عدة عناوين.

 صلة القرابة

نسأل عن صلة قرابة كل فرد في األسرة بشخص محوري واحد؛ إلنشاء إحصائيات بشأن العائالت واألسر 

 المعيشية والمجموعات األخرى.

يُستعان ببيانات صلة القرابة لتخطيط وتمويل البرامج الحكومية التي توفر األموال أو الخدمات للعائالت أو األشخاص 

ل بمفردهم، أو األجداد الذين يعيشون مع أحفاد، أو غيرهم من األسر المؤهلة المقيمين، أو الذين يربون األطفا

 للحصول على دعم إضافي.
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