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 مرحبًا بك في تدريب مناصري التعداد. فيما يلي المعلومات التي ستتعلمها:
 

 من مناصر التعداد وما أهميته؟ 
 

 مناصر التعداد هو مبعوث موثوق به لديه األدوات الالزمة لتثقيف مجتمعه حول التعداد وتأثيره على مدينتنا. ●
 يميل الناس إلى الثقة بأفراد مجتمعهم أكثر من الحكومة أو غيرها من المصادر الرسمية. ●
وثوقًا به. ستصبح جزًءا من فريق النخبة الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة. سوف يشارك مناصرو باعتبارك أحد مناصري التعداد، ستصبح مصدًرا م  ●

 التعداد المعلومات المهمة ويقومون بتثقيف الجمهور حول التعداد من خالل نهج التواصل بين الجيران على مستوى القاعدة الشعبية.

 

 : ما تحتاج إلى معرفته101التعداد  -القسم األول 
 

      ما التعداد السكاني؟ .1
 

 سنوات لحصر أعداد السكان. 10إحصاء التعداد السكاني للواليات المتحدة هو مسح وطني يجريه مكتب الواليات المتحدة للتعداد كل  ●

 .ونموذًجا طويالً ، استخدم مكتب الواليات المتحدة للتعداد استبيانين، نموذًجا قصيًرا 2000و 1970بين عامي   ●

 استبيانًا قصيًرا يتكون من تسعة أسئلة فقط. 2020لقد أصبح الماضي في طي النسيان!  سيكون تعداد عام   ●

 .2، القسم 1تمت كتابة هذا في الدستور بموجب المادة  طني.سنوات في التعداد الو 10ينص الدستور على حصر جميع السكان كل  ●

 ن واالقتصاد.ينفذ مكتب الواليات المتحدة للتعداد عملية اإلحصاء، وتتمثل مهمته في أن يكون المزود الرئيسي للبيانات التي تتميز بالجودة عن السكا ●

، لكن مكتبنا يدعم ويرفع مستوى العمل الذي خطط ليس مسؤوالً عن إجراء التعداد وال عن عملية التوظيف لوظائف التعداد Philly Countsمكتب   ●

 له بالفعل مكتب الواليات المتحدة للتعداد.

 .1790تم إجراء أول عملية تعداد تجرى كل عشر سنوات في عام  ●

 د الرابع والعشرين.هو التعدا 2020وسيكون تعداد الواليات المتحدة لعام  ●

 يُعد استكمال التعداد أمًرا ُملِزًما بموجب القانون.  ●

 هو حساب جميع السكان مرة واحدة، مرة واحدة فقط، وفي المكان المناسب. 2020الهدف من تعداد عام  ●

 ما أهمية التعداد السكاني؟ كيف يمكن للنتائج أن تؤثر علي؟ .2
 

 يتجاوز مفهوم التعداد مجرد حصر عدد األفراد بكثير. إذ ستؤثر نتائجه في فيالدلفيا على مدى السنوات العشر القادمة.  ●
 يتم استخدام بيانات التعداد لتحديد نسبة التمثيل في الكونغرس.  ●

 

 

 لدعم برامج المدينة والخدمات االجتماعية األساسية.مليارات دوالر من األموال الفيدرالية كل عام، والتي تستخدم  3تتلقى فيالدلفيا أكثر من  ●
 يؤثر حصر عدد سكان أقل من العدد الحقيقي على البرامج التالية:  ●

○ Medical Assistance Program (برنامج المساعدة الطبية). 

 Medicareمن برنامج  Bالقسم  ○

○ Supplemental Nutrition Assistance Program  (برنامج المساعدات الغذائية التكميلية) (SNAP). 

 برامج وجبات الغداء المدرسية. ○

 منح التعليم الخاصة. ○

، I-76ل التمويل لتخطيط الطرق السريعة وبنائها. في فيالدلفيا، سيكون لهذا تأثير سلبي على عمليات تحسين الطرق السريعة الرئيسية، مث  ○

 ، مباشرة. )*(I-676، وI-476، وI-95و

 اإلسكان. 8القسم  ○
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 )منح بيل الفيدرالية(، من بين برامج أخرى. Federal Pell grantsبرنامج  ○

ا يؤثر على مم تُستخدم البيانات أيًضا للبحث ولتحليل الميول والتنبؤ بها. ويؤثر هذا مباشرة على األماكن التي تقرر الشركات أن تفتح فيها مقراتها، ●

 االقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

 

تخطيط الطرق السريعة وبناؤها  .Counting for Dollars 2020)*( المصدر:  

17.pdf-18-https://gwipp.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2181/f/downloads/Highways%20CFD%2008 

 

 كيف يكون التعداد السكاني مفيدًا لمجتمعي؟  .3
 

والحكومة  تساعدنا بيانات التعداد في معرفة الكيفية التي تتغير بها البالد. إنها مصدر رئيسي للمعلومات لجميع المجموعات، مثل السكان والشركات  ●

 المحلية ومخططي المدن.

الي للمجتمعات على إجمالي عدد السكان يستفيد مجتمعك بشكل أكبر عندما يشمل التعداد حصًرا لجميع السكان. تعتمد الصناديق والمنح والدعم الفيدر ●

 وتقسيمهم حسب الجنس، والعمر، والعرق، من بين عوامل أخرى.

 يستخدم السكان التعداد لدعم المبادرات المجتمعية التي تتضمن التشريعات ونوعية الحياة والدفاع عن حقوق المستهلك.  ●

 المتاجر والمصانع والمكاتب الجديدة، وتوفير فرص العمل ألفراد المجتمع.تستخدم الشركات بيانات مكتب التعداد لتحديد أماكن فتح  ●

 يستخدم مسؤولو الحكومة المحلية التعداد لضمان السالمة العامة والتخطيط للمدارس والمستشفيات الجديدة. ●

 يستخدم المطورون العقاريون ومخططو المدن التعداد لتسهيل الوصول إلى األحياء السكنية. ●

 

 رسميًا؟ 2020التعداد السكاني لعام  متى يبدأ .4
 

 .2020مارس وينتهي في يوليو  12سيبدأ مكتب الواليات المتحدة للتعداد في االتصال بالسكان في   ●

 

 .2020. هذا هو التاريخ المرجعي للردود على نموذج تعداد أبريل 1يوم التعداد هو  ●

 

 ؟2020كيف يمكنني الرد على نموذج التعداد السكاني لعام   .5
 

 ، ستتلقى األسر دعوة عبر الخدمة البريدية بالواليات المتحدة للمشاركة في التعداد.  2020من أبريل  1بحلول  ●

 ، وألول مرة في التاريخ، يمكن للناس الرد على نموذج التعداد عبر اإلنترنت.2020في عام  ●
 أو شخصيًا )مع موظف التعداد(.يمكن للناس أيًضا الرد عبر الهاتف، أو باستخدام نموذج ورقي )عبر البريد(،  ●

مثل مهمتهم في سيقوم موظفو التعداد )أو القائمون على التعداد( بزيارة األسر إذا لم تكمل نموذج التعداد عبر اإلنترنت أو عبر البريد أو الهاتف. تت ●

 مساعدتك على إكمال نموذج التعداد.

  

 ما عدد اللغات التي سيوفر بها نموذج التعداد؟  .6
 

لغة مختلفة: اإلسبانية، والصينية، والفيتنامية،  12ال تتحدث اإلنجليزية، يمكنك الرد على نموذج التعداد عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف بـ  إذا كنت ●

 والكورية، والروسية، والعربية، والتاغالوغية، والبولندية، والفرنسية، والكريولية الهايتية، والبرتغالية، واليابانية.
 الورقي متاًحا باللغة اإلنجليزية وبلغتين، هما اإلنجليزية واإلسبانية. ستكون النماذج اإلسبانية أحادية اللغة متاحة في بورتوريكو. سيكون النموذج ●

 

 ما الذي ستتلقاه في بريدك اإللكتروني؟ .7
 

 ستتلقى دعوة/بطاقة بريدية في البريد. ●

https://gwipp.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2181/f/downloads/Highways%20CFD%2008-18-17.pdf
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 عبر اإلنترنت. 2020، ستتلقى عبر الخدمة البريدية بالواليات المتحدة دعوة الستكمال نموذج تعداد 2020مارس  20إلى  12من  ●

 ، ستتلقى رسالة تذكير.2020مارس  24إلى  16من  ●

 ، ستتلقى رسالة تذكير إضافية2020أبريل  3مارس إلى  26من  ●
 )إذا لم ترد حتى ذلك الحين( 

 أبريل، ستتلقى رسالة تذكير بجانب استبيان ورقي. 16أبريل إلى  8من  ●
 )إذا لم ترد حتى ذلك الحين(

 أبريل، ستتلقى رسالة تذكير قبل زيارة موظف التعداد 27أبريل إلى  20من   ●
 )إذا لم ترد حتى ذلك الحين( 
 زور موظف التعداد سكنك لتقديم المساعدة.بعد الرسالة البريدية الخامسة واألخيرة سي ●

 

 كم عدد األسئلة التي يتضمنها نموذج التعداد؟  .8
 

 على تسعة أسئلة. 2020يحتوي استبيان تعداد عام  ●
 سيقوم نموذج التعداد بجمع معلومات حول أسرتك واألشخاص الذين يعيشون ضمنها، مثل: ●

 .2020, أبريل 01عدد األشخاص الذين يقيمون في منزلك في يوم  ○
 إذا كان منزلك مملوًكا أم مستأجًرا. ○
 الجنس، والعرق، والعمر، والمجموعة اإلثنية، وصلة القرابة. ○

 
انب المعلومات يسأل استبيان التعداد السكاني عن أسماء األشخاص للتأكد من أنه تم عدّ كل فرد من أفراد األسرة مرة واحدة فقط. تساعد األسماء، إلى ج  ●

 ء.األخرى الواردة في االستبيان، العاملين في التعداد على إزالة السجالت اإلضافية إذا ظهر اسم شخص ما أكثر من مرة في اإلحصا

 ة.ألسرافي اد ألفرد احسب عد، قائقد 10ألسئلة عن اإلجابة ق اتستغرف سو ●

 
 هل يجب علي اإلجابة عن جميع األسئلة؟  .9

 
لكن من نحن نشجع الجميع على ملء نموذج التعداد بأكمله. ومع ذلك، إذا لم تقم باإلجابة عن جميع األسئلة، فإن النموذج الخاص بك يظل ساريًا و   ●

 الممكن أن يأتي موظف التعداد إلى منزلك لجمع المعلومات الناقصة.  

 

 ؟2020لعام هل سيكون هناك سؤال حول حالة المواطنة في التعداد السكاني   .10
 

 .2020ال، لن تتم إضافة سؤال يتعلق بحالة المواطنة إلى تعداد عام  ●

 

 أمن البيانات، والخصوصية، والسريّة-القسم الثاني 
 

 . هل ستكون معلوماتي آمنة؟11    
 

 نعم، بياناتك آمنة ومأمونة. ●
 الردود على التعداد سرية.  ●
 الواليات المتحدة.معلوماتك محمية قانونيًا بموجب دستور  ●

ستظل مجهولة ، فإن القانون نفسه، الذي يتطلب المشاركة في مسح التعداد، ينص على أن البيانات التي تم جمعها عن طريق التعداد 13بموجب البند   ●

 ويتم استخدامها ألغراض إحصائية فقط.  وال يمكن لوكالة حكومية أو محكمة استخدامها ضدك.    المصدر

 
 م مكتب الواليات المتحدة للتعداد البيانات المجمعة؟كيف سيستخد  .12

 
 يتم استخدام بيانات التعداد ألغراض إحصائية فقط. تستخدم ردود مجموعات األسر المعيشية لرسم صورة لمجتمع السكان.  ●
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 .13يحمي القانون الفيدرالي بيانات التعداد بموجب رقم   ●
 أي شخص. وال يمكن لوكالة حكومية أو محكمة استخدامها ضد ●

، وال وكالة إنفاذ (DHSمما يعني أنه ال يمكن ألي جهة تنفيذ قانون )ال وزارة األمن الداخلي )ال يمكن ألي شخص الوصول إلى الردود الفردية،   ●

( الوصول إلى (CIA)، وال وكالة االستخبارات المركزية (FBI، وال مكتب التحقيقات الفيدرالي )(ICEقوانين الهجرة والجمارك بالواليات المتحدة )

 المعلومات التي تم جمعها في أي وقت أو استخدامها.

 

 . هل يمكن لمكتب الواليات المتحدة للتعداد اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بي؟13      
 

 عاًما. 72معلوماتك لمدة يكون مكتب الواليات المتحدة للتعداد ملزًما بالحفاظ على سرية  ●

 عاًما: حيث لن تقوم الحكومة األمريكية باإلفصاح عن معلومات محددة لهوية 72يطبق قاعدة الـ   ●

 

 عاًما من جمعها للتعداد الذي يتم إجراؤه كل عشر سنوات. 72أي فرد إلى أي فرد آخر أو وكالة أخرى إال بعد  

ات والسجالت باإلفصاح عن هذه السجالت للجمهور. على سبيل المثال، تم اإلفصاح عن سجالت عام عاًما، تقوم اإلدارة القومية للمحفوظ 72بعد  ●

 .2022في عام  1950.  سيتم اإلفصاح عن سجالت التعداد لعام 2012أبريل  2في  1940

 

 . من لديه حق الوصول إلى بيانات التعداد السكاني؟14     
 

 للتعداد بإدارة بيانات التعداد اإلجمالية.يقوم مكتب الواليات المتحدة  ●
. تصل عقوبة يحلف جميع العاملين في مكتب الواليات المتحدة للتعداد يمينًا بعدم اإلفصاح مدى الحياة عن المعلومات التي تحمي إجاباتك؛ ألنها سرية  ●

 س سنوات في السجن الفيدرالي.ألف دوالر، وتصل إلى الحبس لمدة خم 250إساءة استعمال البيانات إلى غرامة قيمتها 

.   لن يتم تحديد األسر الفردية بناًء 2020سيقوم مكتب الواليات المتحدة للتعداد بإعداد تقرير موجز يقدم تحلياًل للبيانات التي تم جمعها في تعداد عام   ●

 على إجابات التعداد في هذا التقرير.

 

 . كيف يمكنني التعرف على موظف التعداد؟15    

 
 كون لدى موظفي مكتب الواليات المتحدة للتعداد شارات وحقائب تدل على انتمائهم إلى مكتب التعداد.سي ●
 سيقوم الموظفون بتقديم أنفسهم باعتبارهم موظفين في مكتب التعداد، وإظهار شارة ُمعّرف الحكومة الرسمية، وشرح الغرض من الزيارة.  ●
 ة بها صورة شخصية له من مصدر آخر لتأكيد هويته.قد يطلب األشخاص أيًضا من موظف التعداد هوي ●
 لن يطلب منك مكتب الواليات المتحدة للتعداد مطلقًا الخروج من منزلك. ●

 bin/main/email.cgi-https://www.census.gov/cgi استخدم هذا الرابط للتحقق من هوية موظف مكتب الواليات المتحدة للتعداد: ●

 احذر عمليات االحتيال! .16
 

 االئتمانية.  لن يطلب مكتب الواليات المتحدة للتعداد مطلقًا رقم ضمانك االجتماعي، أو أموالك، أو تبرعاتك، أو أرقام الحسابات البنكية والبطاقات   ●
 لن يرسل مكتب الواليات المتحدة للتعداد مطلقًا دعوة الستكمال نموذج التعداد عبر البريد اإللكتروني. ●
 تك الشخصية، وال تشارك أي معلومات سرية/حساسة مع الغرباء.حافظ على أمان معلوما ●
بالغ إذا كنت تشك في التعرض لـ "تصيد احتيالي" أو عمليات احتيال أخرى، يجب عليك اإلبالغ عنها. تذكر، إذا ساورك شك في شيء ما، يُرجى اإل  ●

 عنه!

أو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى  4236-262-800-1الرقم أو  1800-717-215 لإلبالغ عن التعرض لعملية احتيال، اتصل بالرقم   ●

.Philadelphia.Regional.Office@census.gov 

 .311كما يمكنك أيًضا االتصال بالرقم  ●

 

 

https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi
https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi
mailto:Philadelphia.Regional.Office@census.gov
mailto:Philadelphia.Regional.Office@census.gov
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 الجميع؟كيف تتمكن إدارة التعداد السكاني من حصر  –القسم الثالث 
 

ي يصنف مكتب التعداد جميع األشخاص الذين ال يعيشون في وحدات سكنية )منزل، أو شقة، أو منزل متنقل، أو غرف مستأجرة( على أنهم يعيشون ف 

 مساكن جماعية. هناك نوعان من المساكن الجماعية:

 
 مؤسسية، مثل: ●

 المرافق اإلصالحية. ○
 دور رعاية المسنين. ○
 األمراض العقلية.مستشفيات  ○

 
 غير مؤسسية، مثل: ●

 السكن الجامعي. ○
 الثكنات العسكرية. ○
 المنازل الجماعية. ○
 البعثات أو المالجئ. ○

 

 .2020ستبدأ عملية التعداد السكاني للمساكن الجماعية في فبراير 

 

   .  هل يتم حصر طالب الجامعات في المنزل أم في الجامعة؟17
 

 جامعته.سيتم حصر الطالب في عنوان  ●

 

 . إذا كان شخص ما مسجونًا، فأين وكيف يتم عده؟18 
 

 . حيث سيتم حسابه في المرفق الذي يتواجد فيه في يوم التعداد.2020أبريل  1ال تحسب أي شخص محتجًزا في مرفق احتجاز في   ●
 ز مساكن جماعية يتم حساب التعداد بها ذاتيًا.الحتجاافق اتعتبر مر  ●
 لذين يقومون بالتعداد للحفاظ على سرية البيانات.يقوم المشرف الميداني للتعداد بإدارة أداء اليمين لموظفي تعداد المساكن الجماعية ا  ●

 

 .  هل يتم حصر الرضع واألطفال دون سن الخامسة؟   19     
 

مليون طفل، أي أكثر من أي فئة  1. وهذا يعني ما يقرب من 2010% من األطفال دون سن الخامسة في تعداد عام 5لم يتم احتساب ما يقدر بنحو 

 عمرية.

 

 أبريل. 1التعداد! أدرج طفلك حديث الوالدة في نموذج التعداد الخاص بك، حتى لو كان ال يزال في المستشفى في ال تنس الطفل في  ●
شة يجب حساب الرضع واألطفال دون سن الخامسة. عليك أن تحسب األطفال الذين يعيشون وينامون في منزلك معظم الوقت، حتى لو كان ترتيب المعي ●

 ال يعيشان معك.مؤقتًا أو كان والدا الطفل 

 
ل، والبرنامج يحدد التعداد التمويل المهم للغاية لألطفال واألسر الشابة، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وبرنامج التأمين الصحي لألطفا ●

 الوطني للغداء المدرسي، من بين أمور أخرى.

 كجزء من أسرتك. ، ينبغي عدم إدراجه2020أبريل عام  1إذا كان المولود سيولد بعد   ●

 

 ؟ 2020. إذا لم أكن مواطنًا أمريكيًا، فهل يجب علّى أن أرد على نموذج التعداد السكاني لعام 20    
 

 نعم، يجب أن ترد على نموذج التعداد السكاني، بغض النظر عن عدم كونك مواطنًا أمريكيًا.  ●
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 والمقيمين القانونيين، والزائرين لفترة طويلة، والمهاجرين غير الشرعيين.يحصر التعداد السكاني األشخاص:  المواطنين، وغير المواطنين،   ●

 
   )*( . حصر األشخاص الذين بال مأوى.21     

 
د القائم سيتم احتساب األشخاص الذين يعانون عدم وجود مأوى في األماكن التي يتلقون فيها الخدمات، مثل المالجئ ومراكز الوجبات من خالل التعدا ●

 الخدمات.على 
ات( يمكن احتساب األشخاص الذين ليس لديهم منزل ثابت أو الذين يعانون عدم وجود مأوى، في مواقع مؤقتة )الفنادق والفنادق الصغيرة والمخيم  ●

 باستخدام نموذج ورقي، في عملية التعداد في المواقع المؤقتة.  

 

http://www.georgetownpoverty.org/wp-)*( المصدر: حصر األشخاص الذين بال مأوى 

20180904.pdf-Homelessness-Experiencing-People-ngCounti-ESOI-content/uploads/2018/09/GCPI 

 

ت في اإلحصاء؟ .22  ما المجتمعات التي من المرجح أن تُفَوَّ
 

مسة واألسر من الناحية التاريخية، فإن الفئات التي يُحتمل تفويتها في اإلحصاء هي المهاجرون واألشخاص ذوو البشرة الملونة واألطفال دون سن الخا  ●

 )*( ذات الدخل المنخفض واألسر الريفية واألشخاص الذين بال مأوى.
من المجتمعات التي تضم األشخاص ذوي البشرة الملونة، بما في ذلك األمريكيين من  كان حصر عدد سكان أقل من العدد الحقيقي مشكلة ثابتة للعديد  ●

 أصل أفريقي، والالتينيين، واآلسيويين، ومواطني جزر المحيط الهادئ، والشعوب األصلية.
 .في فيالدلفيا، يقع حوالي ثلث السكان الذين يعيشون في المدينة في الفئات التي يصعب حساب تعدادها السكاني ●

دوالر في السنة على  2,100ال يمكننا تحمل تكلفة حصر عدد سكان أقل من العدد الحقيقي. يمثل كل شخص لم يتم حسابه في التعداد خسارة قدرها  ●

 دوالر يكون مفقودًا من التمويل لفيالدلفيا، لكل شخص فّوته التعداد. 21,000مدى عشر سنوات. ويعني هذا أن مبلغ 

 

 الفئات التي يتم تفويتها :Keystone Counts )*( المصدر:     

       missed-be-might-https://www.keystonecounts.org/who 

 

 

 

 األُميّة الرقمية -القسم الرابع  
 

 سيكون عبر اإلنترنت. فهل هذه هي الطريقة الوحيدة للمشاركة؟ 2020. أخبرني جاري أن التعداد السكاني لعام 23 
 

، وللمرة األولى، سيقدم مكتب الواليات المتحدة للتعداد خيار الرد عبر اإلنترنت كوسيلة مفضلة للرد الذاتي. ومع ذلك، يمكنك إكمال 2020في عام   ●

 نموذج التعداد عبر الهاتف أو عبر نموذج ورقي.

 
 مبيوتر      .  إذا لم يكن لدي وصول إلى اإلنترنت، فكيف يمكنني الرد؟ هل يمكنني استخدام ك24

 عام؟
 

ت عبر يمكنك الرد باستخدام جهاز كمبيوتر عام من مكتبة محلية أو مركز مجتمعي خاص بك، ولكن عليك االنتظار حتى تتلقى دعوة للرد عبر اإلنترن  ●

 البريد.

 

 . هل يمكنني الرد على نموذج التعداد باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي؟25     
 

 عبر الهاتف المحمول. 2020نعم، يمكنك إرسال إجابتك باستخدام هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي. يسهل استخدام استبيان تعداد   ●

http://www.georgetownpoverty.org/wp-content/uploads/2018/09/GCPI-ESOI-Counting-People-Experiencing-Homelessness-20180904.pdf
http://www.georgetownpoverty.org/wp-content/uploads/2018/09/GCPI-ESOI-Counting-People-Experiencing-Homelessness-20180904.pdf
http://www.georgetownpoverty.org/wp-content/uploads/2018/09/GCPI-ESOI-Counting-People-Experiencing-Homelessness-20180904.pdf
http://www.georgetownpoverty.org/wp-content/uploads/2018/09/GCPI-ESOI-Counting-People-Experiencing-Homelessness-20180904.pdf
https://www.keystonecounts.org/who-might-be-missed
https://www.keystonecounts.org/who-might-be-missed
https://www.keystonecounts.org/who-might-be-missed
https://www.keystonecounts.org/who-might-be-missed
https://www.keystonecounts.org/who-might-be-missed
https://www.keystonecounts.org/who-might-be-missed
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 . ماذا تفعل إذا كنت تواجه مشكلة في إتمام نموذج التعداد.26  

 
 يجب عليك االتصال بمكتب الواليات المتحدة للتعداد. هذا هو المورد الرئيسي لألسئلة والمعلومات المتعلقة بالتعداد.  ●

 .2020لغة غير اإلنجليزية لمساعدة المجيبين على إكمال تعداد عام  59سيقدم مكتب الواليات المتحدة للتعداد إرشادات لغوية بـ  ●
 للغوية ليست نماذج تعداد.يُرجى مالحظة أن اإلرشادات ا  ●
 ستكون اإلرشادات اللغوية متاحة أيًضا بلغة اإلشارة األمريكية )بريل( ومطبوعة بأحرف كبيرة.  ●

 للحصول على الدعم. Philly311اتصل بـ  ●

 

 .2020مع المنظمات المجتمعية لفتح مراكز التعداد الرقمي. سنشارك هذه المعلومات على نطاق واسع في عام  Philly Countsتعمل  

 

 المشاركة -القسم الخامس  
 

 . كيف يمكنني المشاركة؟ أريد أن أشارك في هذه اللحظة التاريخية!27     
 

 كمقيم في فيالدلفيا، يمكنك أن تكون جزًءا من هذا الحدث التاريخي عن طريق تنفيذ عدد من اإلجراءات: 

 

 تشجيع مشاركة مجتمعك.! استخدم المعرفة التي اكتسبتها اليوم للمساعدة في اإلعالن عن التعداد وPhilly Countsتطوع مع  ●

 # على وسائل التواصل االجتماعي.PhillyCounts@ وPhiladelphiaGovتابع  ●

 .Philly Countsالمنظمات غير الهادفة للربح: تقدم بطلب إلى صندوق العمل الخاص بـ   ●

 .2019نوفمبر  9احضر قمة قادة التعداد في   ●

 

 . أرغب في العمل مع مكتب التعداد األمريكي. كيف يمكنني التقدم إلى28    
 وظائف التعداد؟    

 

عامل مؤقت. تتوفر الوظائف الكتابية، واإلدارية، والفنية، والميدانية بساعات  3,000في فيالدلفيا، سيوظف مكتب الواليات المتحدة للتعداد أكثر من  

ظف تعداد، والتحدث إلى دوالًرا في الساعة كمو 21عمل مرنة، بما في ذلك العمل في المساء وعطالت نهاية األسبوع.  على سبيل المثال، يمكنك الحصول على 

 أشخاص في منطقتك حول التعداد ومساعدتهم على إكمال النموذج.

 

%.  يجب أن يتقدم األشخاص إلى الوظائف عبر اإلنترنت، وإذا وقع عليهم االختيار، فستوجه إليهم 100عملية التوظيف تعتمد على اإلنترنت بنسبة  ●

ل التدريب عبر اإلنترنت باستخدام جهاز كمبيوتر )وليس الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي(، مع مكبر الدعوة للقيام بالتدريب عبر اإلنترنت. يجب إكما

 صوت وسماعات رأس تعمل.

 عاًما على األقل وأن يكون لديك رقم ضمان اجتماعي ساٍر وأن تكون مواطنًا أمريكيًا. 18لتصبح مؤهالً، يجب أن يكون عمرك   ●
ون بلغتين إحداهما اللغة اإلنجليزية ولغات أخرى على التقدم. ومع ذلك، يجب أن يكون جميع الموظفين قادرين على التحدث نشجع المتقدمين الذين يتحدث ●

 والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية.

 2020census.gov/jobs  يمكنك تقديم الطلب إلى: ●

 

 كيف يتم تعيين المتقدمين لاللتحاق بوظائف موظفي التعداد؟ .29
 

 يتم تعيين موظفي التعداد استنادًا إلى الرمز البريدي للمكان الذي يعيشون فيه، حتى يكونوا على دراية بالمنطقة والمجتمع.  ●

 

 . أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول التعداد السكاني؟30     
 

https://2020census.gov/jobs
https://2020census.gov/jobs
https://2020census.gov/jobs
https://2020census.gov/jobs
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 إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول جهود المدينة لضمان تعداد أكثر دقة واكتماالً. Philly311اتصل بـ   ●

 Philly Couns: .https://www.phila.gov/censusيمكنك زيارة موقع  ●

 https://2020census.gov. يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني لمكتب الواليات المتحدة للتعداد: ●

 

 ناجحة مجتمعية لمشاركة الرئيسية العوامل -القسم السادس  
 

مجموعات مناقشة للتعداد لسماع رأي الناس حول التعداد وما إذا كانوا  Keystone Countsتالف ، استضاف شركاء ائ2019من أبريل إلى يوليو 

. مثّل المشاركون مجموعة متنوعة من سكان فيالدلفيا، عبر الفئات العمرية من المراهقين لكبار السن الذين تزيد أعمارهم 2020على استعداد أم ال إلكماله في عام 

 عاًما. 70عن 

 

 
 لي بعض النتائج التي قد تكون مفيدة لبدء مرحلة التوعية والتثقيف في مجتمعك.فيما ي

 

 كيف يفضل الناس تلقي معلومات التعداد؟  .31
 

 يفضل األشخاص تلقي معلومات التعداد شخصيًا، متبوعة بمعلومات مطبوعة، ورقمية وأخيًرا عبر الهاتف.  ●
ر الوعي حول تعد المحادثات المباشرة أمًرا مهًما لتثقيف أفراد المجتمع وإشراكهم. أنت، كمبعوث موثوق به، تلعب دوًرا رئيسيًا في مساعدتنا على نش  ●

 ا. بإمكانك تشكيل مستقبل مدينتنا!  التعداد وأهميته لنا جميعً 

 
 . ما األساليب المفضلة للرد؟32     

 
 األساليب المفضلة للرد هي عبر اإلنترنت واالستبيان الورقي وعبر الهاتف. ●
 يفضل كبار السن إرسال نموذج ورقي عبر الخدمة البريدية بالواليات المتحدة. ●
 يعتبر النموذج الورقي وسيلة آمنة للرد. ●
 يشعر الشباب براحة أكبر في ملء نموذج التعداد على اإلنترنت.  ●
 يُعد إكمال نموذج التعداد عبر اإلنترنت مريًحا.  ●

 
 . ما عناصر الجذب التي يمكنني استخدامها لتحفيز الناس؟33      

 
 إليك بعض المواضيع التي يمكنك استخدامها لبدء محادثات حول التعداد:

 
 نحن بحاجة إلى حصر كل شخص في فيالدلفيا:  ●

 للحصول على تمويل الحتياجات مجتمعنا.  ○
 لنجعل صانعي القرار يعرفون أننا موجودون. يتعلق األمر باإلنصاف! ○
 لجعل أصواتنا مسموعة. ○
 ألن التعداد هو مسؤوليتنا المدنية. ○

 

 :2020العدالة أمر حاسم في عام   ●

 دوالر في على مدار السنوات العشر القادمة. 2,100يتم حسابه في التعداد خسارة قدرها األرقام مهمة. يمثل كل شخص لم  ○
 يجب أن تحصل المجتمعات المحتاجة على الموارد التي تستحقها.  ○
حاليًا في عندما يتضمن التعداد كل األفراد المقيمين هنا، فإننا نتمكن من الحصول على تمثيل سياسي، ويجب أن نتمسك بالتمثيل الذي لدينا  ○

 الكونغرس.

 
 لنصنع غدًا أفضل لفيالدلفيا. جميعًايُعد إكمال نموذج التعداد طريقة لضمان مستقبل أكثر إشراقًا ألطفالنا ولمجتمعنا. األمر متروك لنا   ●

https://www.phila.gov/census
https://www.phila.gov/census
https://www.phila.gov/census
https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
https://2020census.gov/
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