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 Los Angelesإقليم 

أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في 

 من مكتب (LRS)درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على التعداد 

تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ .إحصاء الواليات المتحدة

وتستند إلى مزيج من . المنخفضة في اإلحصاء بالمشاركةبدورها 

 2010معدالت االستجابة للبريد المرسل خالل إحصاء عام 

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. -والخصائص االجتماعية

ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال 

  رد األسر على المسح أقل.

 

 تشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية

 ستة عشر من  Los Angelesلمجلس مدينة 

 الخصائص االجتماعية و االقتصادية للفئات 

الموقع . األداة متاحة على اإلنترنت على السكانية التي يصعب عدها

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsالتالي: 

32.0 
 

المعدل الوسطي لدرجة 

الاستحابة المنخفضة ضمن 

 1المنطقة الإدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 مرتفعة   جدا    

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

Eric Garcetti   مكتب العمدة     ● Los Angeles مدینة 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 1المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 حقائق سريعة
  تضم أحياء إحصائيةمجموعة  55من بين

 55مجموعة 

 Westlake, Pico Union  و        

Wilshare Center  لديها درجة استجابة

 جداً". منخفضة

   أحياءWestlake, Pico Union  و

Wilshare Center ويلشاي لديها  

المنطقة أعلى درجة استجابة منخفضة في 

 .1اإلدارية رقم 

  لديها ثاني أعلى  1المنطقة اإلدارية رقم

المنطقة استجابة منخفضة في المدينة بعد 

 . 9اإلدارية رقم 

  ًوتعتبر الوحدات السكنية المؤجرة مؤشرا

رئيسياً للسكان الذين يصعب عدهم. 

المنطقة بالمئة من المقيمين في  99يعيش 

الوحدات  هذهفي مثل  1اإلدارية رقم 

السكنية و الذي بدوره يزيد من احتمال 

 صعوبة العد

 %43.5 ليس خريج مدرسة ثانوية 32,395$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %95.6 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %19.6 االَسيوية األصول

 %9.2 الوحدات السكنية الشاغرة %69.5 أصول إسبانية

 %35.2 +14لغة إنجليزية محدودة  %9.2 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %11.5 15-24عمر السكان  %2.5 أسود ليس من أصول إسبانية

 سكان هاواي األصليين أو السكان

الهادي  المحيطاألصليين لجزر 

 األخرى

 %10.5 +65عمر السكان  2%.

 لهنود الحمر أو سكان أالسكا
 األصليين

.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة  ذويأطفال 
25.5% 

 %42.2  +)10سكن متعدد الوحدات ) %31.9  تحت مستوى الفقر

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك( المنطقة اإلداريةعدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

 

  2016وقاعدة بيانات تخطيط تعداد  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة

 Highland Park 

 Koreatown 

 Lincoln Heights 

 Pico-Union 

 Temple-Beaudry 

 University Park 

 West Adams 

 Westlake 

 Wholesale District 

 Wilshire Center 
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26.0 
 المعدل الوسطي لدرجة االستحابة المنخفضة 

  2ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

أداة تفاعلية  Los Angelesطّور إقليم 

لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة 

درجة  بناءاً علىالمنخفضة في التعداد 

 من مكتب (LRS)االستجابة المنخفضة  

تحدد هذه  .إحصاء الواليات المتحدة

النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها 

المنخفضة في اإلحصاء  بالمشاركة

االقتصادية -والخصائص االجتماعية

للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما 

كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، 

 كان احتمال رد األسر على المسح أقل.

تشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية 

ستة عشر  Los Angelesلمجلس مدينة 

من الخصائص االجتماعية و االقتصادية 

. األداة للفئات السكانية التي يصعب عدها

 متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: 
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

 Eric Garcettiمكتب العمدة      ●       Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
  2المنطقة اإلدارية رقم  

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 جداً  مرتفعة

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  تمتلك منطقةNorth Hollywood 

أعلى تركيز للنسبة المرتفعة جداً للمناطق 

اإلحصائية ذات االستجابة المنخفضة 

 مجموعة 15بمجموع إجمالي يعادل 

  تمتلك المجموعات الخمس عشرة

% من قاطني 69.6المذكورة سابقاً نسبة 

الوحدات السكنية المؤجرة. و الذي يعتبر 

بدوره مؤشراً رئيسياً في تحديد السكان 

 الذين يصعب عدهم  

  عادة ما تكون هذه المجموعات من

األغلبية ذات األصول الالتينية بمتوسط 

دخل أسرة منخفض و نسبة أعلى من 

الذين يعيشون في فقر و نسبة أيضاً أعلى 

من السكان الذين لم ينهوا التعليم الثانوي و 

غير حاملين للشهادة الثانوية, مقارنة 

بالنسب الواردة في المقاطعة  و المدينة. 

وهي جميعاً مؤشرات أساسية لتجمعات 

 سكانية صعبة العد.

 %21.7 ليس خريج مدرسة ثانوية 50,070$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %61.6 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %6.7 األصول االَسيوية

 %5.6 الوحدات السكنية الشاغرة %43 أصول إسبانية

 %15.1 +14لغة إنجليزية محدودة  %42.9 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %10 16-24عمر السكان  %4.6 أسود غير إسباني

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي  المحيطاألصليين لجزر 
 %10.2 +65عمر السكان  0.1%

أالسكا  سكان أو الحمر الهنود

 األصليين
0.2% 

وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 
 قرابة دون سن السادسة  ذويأطفال 

24.3% 

 %35.3  +)10سكن متعدد الوحدات ) %16 تحت مستوى الفقر

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً لالستجابة 

 المنخفضة

 North Hollywood 

 Van Nuys 

 Sun Valley 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 2المنطقة اإلدارية رقم : لمحة ديموغرافية

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016 اإلحصاء لعاموقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 
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22.6 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية 

 3رقم 

 

أداة تفاعلية  Los Angelesطّور إقليم 

تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة  لرسم الخر

درجة االستجابة بناءاً على في التعداد 

إحصاء  من مكتب (LRS)المنخفضة  

 .الواليات المتحدة

تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ  

المنخفضة في اإلحصاء   بالمشاركةبدورها 

االقتصادية -والخصائص االجتماعية 2010

للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما 

كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان 

  احتمال رد األسر على المسح أقل.

تشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية 

ستة عشر  Los Angelesلمجلس مدينة 

من الخصائص االجتماعية و االقتصادية 

األداة للفئات السكانية التي يصعب عدها. 

متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 
  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 جداً  

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

 مرتفعة

Eric Garcetti   مكتب العمدة     ● Los Angeles مدینة 

 

  Los Angeles 0202تعداد سكان لوس 
 

    3المنطقة اإلدارية رقم 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  تمتلك ربع المجموعات اإلحصائية في

نسبة مرتفعة  Canoga Parkمنطقة 

 جداً من االستجابة المنخفضة 

   إن سكان منطقةCanoga Park  من

المجموعات اإلحصائية ذات النسبة 

المرتفعة جداً من االستجابة المنخفضة 

للتعداد هم على األغلب من أصول التينية  

يعيشون في وحدات سكنية لألجار, و هو 

 عادة مؤشر على المشاركة المنخفضة. 

   إن ما يعادل ربع األسر التي تعيش ضمن

هذه المجموعات ذات النسبة المرتفعة جداً 

من االستجابة المنخفضة ليس بينهم شخص 

 سنة يتحدث اإلنجليزي 11سن   فوق

  رابع أدنى 3لدى المنطقة اإلدارية رقم

إجمالي درجة استجابة منخفضة في 

  المدينة.

 %17.1 ليس خريج مدرسة ثانوية 67,639$ الأصول الاَسيوية

 %12.6 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %11.7 األصول االَسيوية

 %5.8 الوحدات السكنية الشاغرة %36.1 أصول إسبانية

 %13.0 +11لغة إنجليزية محدودة  %11.8 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %8.8 18-21عمر السكان  %3.9 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 
 %13.2 +65عمر السكان  0.01%

 الهنود الحمر أو سكان أالسكا

 األصليين
0.3% 

وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 
 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 

23.8% 

 %29.8  +)10سكن متعدد الوحدات ) %11.3  تحت مستوى الفقر

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً لالستجابة 

 المنخفضة
 Canoga Park 

 Winnetka 

 االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيقًا بالسكان الذين يصعب-ترتبط هذه الخصائص االجتماعية(
 الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016اإلحصاء لعاموقاعدة بيانات تخطيط تعداد  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
  3لمحة ديموغرافية المنطقة اإلدارية رقم
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23.1 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

 المنخفضة ضمن المنطقة 

 4اإلدارية رقم 

أداة تفاعلية لرسم الخرائط Los Angelesطّور إقليم 

 بناءاً علىتتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد 

إحصاء  من مكتب (LRS)درجة االستجابة المنخفضة  

تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ . الواليات المتحدة

 2010بدورها بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء 

االقتصادية للسكان الذين يصعب -والخصائص االجتماعية

عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة 

تشمل أداة  أعلى، كان احتمال رد األسر على المسح أقل.

 Losرسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة 

Angeles   ستة عشر من الخصائص االجتماعية و

األداة االقتصادية للفئات السكانية التي يصعب عدها. 

 متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

4. David E. Ryu 

 Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
    4المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 مرتفعة  جداً 

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
 

  لدى أحياءWilshare Center, 
Koreatown, 

 Miracle Mile, Park La 
Brea, Melrose and  

  Hollywood أعلى تركيز من
ذات درجات  المجموعات اإلحصائية

من االستجابة المنخفضة   "عالية"
 في المنطقة.

    من سكان هذه 90يعيش %

المجموعات اإلحصائية ذات 

الدرجات العالية و العالية جداً من 

االستجابة المنخفضة في وحدات 

في المئة  00سكنية مستأجرة و

 يعيشون في سكن متعدد وحدات 

)10.(+ 

  لديها خامس  4المنطقة اإلدارية رقم

أدنى إجمالي درجة استجابة 

  منخفضة في المدينة.

 %6.2 ليس خريج مدرسة ثانوية 69,364$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %59.8 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %16 األصول االَسيوية

 %0.6 الوحدات السكنية الشاغرة %14.5 أصول إسبانية

أبيض ليس من أصول 

 إسبانية
 %9.1 +14لغة إنجليزية محدودة  60.9%

 %0 18-24عمر السكان  %4.4 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي  المحيطاألصليين لجزر 

 األخرى

 %13.1 +65عمر السكان  1%.

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 

  األصليين
.1% 

وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 
 قرابة دون سن السادسة ذوي أطفال 

21% 

 %41.3  +)10سكن متعدد الوحدات ) %11.2  تحت مستوى الفقر

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً لالستجابة 

 المنخفضة

 Hancock Park 

 Hollywood 

 Koreatown 

 Los Feliz 

 Melrose 

 Miracle Mile 

 North Hollywood 

 Park La Brea 

 Sherman Oaks 

 Sycamore Square 

 Toluca Terrace 

 Wilshire Center 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 4المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016 اإلحصاء لعاموقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 
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21.4 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

 المنخفضة ضمن المنطقة

 5اإلدارية رقم  

أنجلوس أداة تفاعلية  Los Angelesطّور إقليم 

لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في 

 بناءاً على درجة التعداد 

إحصاء  من مكتب (LRS)االستجابة المنخفضة   

تحدد هذه النتيجة تكتالت  .الواليات المتحدة

المنخفضة في   بالمشاركةإحصائية تتنبأ بدورها 

من معدالت االستجابة البريدية لتعداد اإلحصاء 

االقتصادية -والخصائص االجتماعية 2010

للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما كانت 

درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال رد 

  األسر على المسح أقل.

تشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس 

ستة عشر من الخصائص   Los Angelesمدينة 

االجتماعية و االقتصادية للفئات السكانية التي 

 يصعب عدها

األداة متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

  Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angles 0202تعداد سكان 
 5المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 مرتفعة جداً 

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  تضمWestwood  ًتركيزاً كبيرا

من الدرجات "العالية جداً" وتقع 

حول الحرم الجامعي لجامعة 

، UCLAلوس أنجلوس  -كاليفورنيا 

حيث تتجمع ست مجموعات تصنف 

 على أنها عالية جداً 

  وتشكل الوحدات السكنية المشغولة

من المستأجرين مؤشراً رئيسياً 

حيث للسكان الذين يصعب عدهم، 

من المساكن في  % 5..9أن 

مجموعات الكتل المذكورة أعاله 

 يشغلها مستأجرون.

  باإلضافة إلى ذلك، هناك مجموعة

 Palmsكتل "عالية جداً" في 

 % مستأجرون. 100يشغلها 

 %5.3 ليس خريج مدرسة ثانوية 23.,80$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %55.0 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %13.3 األصول االَسيوية

 %2.. الوحدات السكنية الشاغرة %11.2 أصول إسبانية

 %6.6 +11لغة إنجليزية محدودة  %68.1 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %10.2 18-21عمر السكان  %3.1 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 

 األخرى

 %15.8 +65عمر السكان  0.2%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.1% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
19.1% 

 %35.8  +)10سكن متعدد الوحدات ) %13.1  تحت مستوى الفقر

 Beverlywood 

 Crestview 

 Melrose 

 Palms 

 Reynier Village 

 South Carthay 

 Westwood 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 5المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016 اإلحصاء لعاموقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة
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28.0 

المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

 المنخفضة ضمن المنطقة 

 6اإلدارية رقم 

درجة االستجابة بناءاً على أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد  Los Angelesطّور إقليم 

تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها بالمشاركة المنخفضة  .إحصاء الواليات المتحدة من مكتب (LRS)المنخفضة  

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة -والخصائص االجتماعية 2010في اإلحصاء 

  المنخفضة أعلى، كان احتمال رد األسر على المسح أقل.

ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية  Los Angelesتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة 

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs. األداة متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: للفئات السكانية التي يصعب عدها

  Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
    6 المنطقة اإلدارية رقم

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 مرتفعة جداً  

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  هي احدى  6المنطقة اإلدارية رقم

مناطق المجالس السبعة ذات درجة 

 من االستجابة المنخفضة. "عالية" 

  لدى األغلبية الساحقة من المجموعات

 Northو Van Nuysاإلحصائية في  

Hills  إحصاء فان نويس ونورث هيل

درجات "عالية جداً" من االستجابة 

المنخفضة في المنطقة تجعلهم من الذين 

 يصعب عدهم. 

  ومن المرجح أيضاً أن يسكن هذه األحياء

أغلبية التينية غير متقنة للغة اإلنكليرية, 

بمتوسط دخل لإلسرة يعتبر من األكثر 

انخفاضاً, باإلضافة إلى نسبة أعلى من 

الفقر و أيضاً نسبة عالية من السكان 

الغير حاصلين على الشهادة الثانوية 

مقارنة بالمنطقة و المدينة. و هي جميعاً 

مؤشرات رئيسية إضافية للسكان الذين 

  يصعب عدهم.

 %35.3 ليس خريج مدرسة ثانوية 46,767$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %53.0 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %10.0 األصول االَسيوية

 %4.7 الوحدات السكنية الشاغرة %66.7 أصول إسبانية

 %20.7 +14لغة إنجليزية محدودة  %18.4 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %10.7 18-24عمر السكان  %3.2 سود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 

 األخرى

 %9.4 +65عمر السكان  0.1%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
28.0% 

 %33.4  +)10سكن متعدد الوحدات ) %22.2  تحت مستوى الفقر

 Arleta 

 Lake Balboa  

 North Hills 

 North Hollywood 

 Panorama City 

 Sun Valley 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 6المنطقة اإلدارية رقم : لمحة ديموغرافية

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

 2016اإلحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:
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25.7 
المعدل الوسطي لدرجة 

الاستحابة المنخفضة ضمن 

 7المنطقة الإدارية رقم 

 بناءاً علىأداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد   Los Anglesطّور إقليم

. تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها إحصاء الواليات المتحدةمن مكتب  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة  

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما كانت -والخصائص االجتماعية 2010المشاركة المنخفضة في اإلحصاء 

 درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال رد األسر على المسح أقل.

ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية  Los Angelesتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة  

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs. األداة متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: للفئات السكانية التي يصعب عدها

 Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles  0202تعداد سكان
 7المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً مرتفعة 

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
muhal
Cross-Out
بالمشاركة 
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 حقائق سريعة
  لدى أحياءPacoima  و Sylmar 

أعلى تركيز من المجموعات اإلحصائية 

ذات درجات "عالية" و"عالية جداً" من 

 االستجابة المنخفضة في المنطقة.

  ومن المرجح أيضاً أن يسكن هذه األحياء

أغلبية التينية غير متقنين للغة اإلنكليرية, 

بمتوسط دخل لإلسرة يعتبر من األكثر 

انخفاضاً, باإلضافة إلى نسبة أعلى من 

الفقر و أيضاً نسبة عالية من السكان 

الغير حاصلين على الشهادة الثانوية 

مقارنة بالمنطقة و المدينة. و هي جميعاً 

تعتبر مؤشرات  رئيسية إضافية للسكان 

  الذين يصعب عدهم.

 %32.5 ليس خريج مدرسة ثانوية 58,066$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %36.6 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %6.3 األصول االَسيوية

 %5.2 الوحدات السكنية الشاغرة %66.8 أصول إسبانية

 %13.9 +11لغة إنجليزية محدودة  %22.3 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %10.8 18-21عمر السكان  %3.1 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي  المحيطاألصليين لجزر 

 األخرى

 %11.1 +65عمر السكان  0.1%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذوي أطفال 
21.2% 

 %11.1  +)10سكن متعدد الوحدات ) %17.8  تحت مستوى الفقر

 Lakeview Terrace 

 Mission Hills 

 North Hills 

 Pacoima 

 Sylmar 

 Tujunga 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
  7المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية  عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

    6102اإلحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:
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31.3 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

 8المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم

أداة تفاعلية  Los Angelesطّور إقليم 

لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة 

درجة بناءاً على المنخفضة في التعداد 

من  (LRS)االستجابة المنخفضة  

تحدد  .إحصاء الواليات المتحدةمكتب 

هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ 

 بدورها بالمشاركة

 2010المنخفضة في اإلحصاء 

االقتصادية -والخصائص االجتماعية

للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، 

كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة 

أعلى، كان احتمال رد األسر على 

  المسح أقل.

تشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية 

ستة    Los Angelesلمجلس مدينة

عشر من الخصائص االجتماعية و 

االقتصادية للفئات السكانية التي يصعب 

األداة متاحة على اإلنترنت على عدها. 

//:httpالموقع التالي: 

rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

 Eric Garcettiمكتب العمدة     ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
  8المنطقة اإلدارية رقم

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً  مرتفعة

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  لديها ثالث  8المنطقة اإلدارية رقم

أعلى درجة استجابة منخفضة في 

 المدينة.

  تضم  18حياً من أصل  11إن

مجموعات إحصائية ذات نسب 

 99مرتفعة جداً, حيث صنفت 

على أنها  175مجموعة من أصل 

 بنسبة مرتفعة جداً.

  إن نسبة السكان من أصول التينية أو

من األميريكان من أصول أفريقية 

هي  8ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

أعلى من نسبتها في مناطق أخرى 

من المدينة.  كذلك فإن دخل األسرة 

أقل و نسب الذين يعيشون في الفقر 

هي أيضاً مرتفعة, وكذلك نسبة 

السكان الغير حاملين لشهادة الثانوية 

أعلى من مهدالتها في المدينة. إن هذه 

االختالفات هي مؤشرات رئيسية 

  إضافية للسكان الذين يصعب عدهم.

 %96.6 ليس خريج مدرسة ثانوية 92,289$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %60.9 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %2.1 األصول االَسيوية

 %8.9 الوحدات السكنية الشاغرة %52.2 أصول إسبانية

 %19.8 +11لغة إنجليزية محدودة  %2.0 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %12.1 18-21عمر السكان  %11.7 أسود ليس من أصول إسبانية

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

 %10.8 +65عمر السكان  0.1%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.1% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
27.9% 

 %12.0  +)10سكن متعدد الوحدات ) %90.0  تحت مستوى الفقر

 Athens/ 
Westmont 

 Crenshaw 

 Florence/ 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 South 
Vermont 

 Watts 

 West Adams / 
Exposition 
Park 

 Westlake 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
  8المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016اإلحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

.  

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة :
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أداة تفاعلية لرسم  Los Angelesطّور إقليم 

الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد 

من  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على 

تحدد هذه النتيجة  .إحصاء الواليات المتحدةمكتب 

تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها المشاركة المنخفضة 

-والخصائص االجتماعية 2010في اإلحصاء 

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما 

كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال 

 رد األسر على المسح أقل.

 

تشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس 

ستة عشر من الخصائص   Los Angelesمدينة 

االجتماعية و االقتصادية للفئات السكانية التي يصعب 

 . األداة متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي:عدها
 http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

34.7 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

  9المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم

  ميالن

  Eric Garcettiمكتب العمدة Los Angeles     ●     مدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
   9المنطقة اإلدارية رقم 

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 مرتفعة  جداً  

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
muhal
Cross-Out
بالمشاركة 
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 حقائق سريعة
  هي األكثر صعوبة  9المنطقة اإلدارية رقم

. تضم كل Los Anglesإحصائياً في 

أحيائها أغلبية ساحقة لدرجات مرتفعة جداً 

 من االستجابة المنخفضة للعد.

  تتكون كل من مناطقDowntown و

Exposition Park  وFlorence 

firestone  وSouth Park  و

University Park  وVermont 

Vista  وVermont Center من

مجموعات إحصائية ذات نسب مرتفعة 

 جداً 

  تتكون كل من مناطقDowntown و

Exposition Park  وFlorence 

firestone  وSouth Park  و

University Park  وVermont 

Vista  وVermont Center من

مجموعات إحصائية ذات نسب مرتفعة 

جداً للمؤشرات الرئيسية للسكان الذين 

 يصعب عدهم.  

 %56.6 ليس خريج مدرسة ثانوية 29,561$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %72.5 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %1.5 األصول االَسيوية

 %7.7 الوحدات السكنية الشاغرة %79.9 أصول إسبانية

 %25.6 +11لغة إنجليزية محدودة  %2.1 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %11.1 11-21عمر السكان  %15.7 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي  المحيط األصليين لجزر

 األخرى

 %5.1 +65عمر السكان  0.1%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.1% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
31.1% 

  +)10سكن متعدد الوحدات ) %12.0  تحت مستوى الفقر
13.6% 

 

 Central 

 Downtown 

 Exposition 
Park 

 Florence 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 Harvard Park 

 South Park 

 University 
Park 

 Vermont 
Central 

 Vermont 
Square 

 Vermont Vista 

 West Vernon 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك( المنطقة اإلداريةعدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

    2016اإلحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:

   Los Angeles 0202تعداد سكان
 9المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 
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 (LRS)درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد Los Angelesطّور إقليم 

-والخصائص االجتماعية 2010تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء . إحصاء الواليات المتحدة لمكتب

  االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال رد األسر على المسح أقل.

ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية للفئات السكانية التي     Los Angelsتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة

 يصعب عدها.

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ األداة متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي:  

 

30.1 
المعدل الوسطي لدرجة 

الاستحابة المنخفضة ضمن 

 01المنطقة الإدارية رقم 

 

 Eric Garcettiمكتب العمدة      ●       Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
  10المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

 مرتفعة

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة
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Quick Facts 
  ضمن المنطقة اإلدارية  22حياً من أصل  11إن

تضم مجموعات إحصائية بدرجات  10رقم 

 مرتفعة من االستجابة المنخفضة للتعداد

  لدى مدينةHarvard Heights  100نسبة %

من مجموعات إحصائية  ذات درجات "عالية 

 جداً" من االستجابة المنخفضة. 

  إن أعلى معدالت االستجابة المنخفضة في

و تأتي  00.0أكثر من  10المنطقة اإلدارية رقم 

, 2262021جميعها من مجموعتين )

  Baldwin Hillsفي مدينة ( 2262001

 وحدها

  إن متوسط دخل األسرة ضمن المنطقة اإلدارية

يعتبر أقل بالمقارنة مع المناطق  10رقم 

األخرى.  كما أن نسبة السكان من أصول التينية 

أو من األميريكان من أصول أفريقية  تعتبر 

أعلى.  كذلك فإن نسبة الذين يعيشون في الفقر 

هي أيضاً مرتفعة, و نسبة السكان الغير حاملين 

لشهادة الثانوية أعلى من مهدالتها في المدينة. إن 

هذه االختالفات هي مؤشرات رئيسية للسكان 

 الذين يصعب عدهم.  

 %25.9 ليس خريج مدرسة ثانوية 26,506$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %22.5 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %10.2 األصول االَسيوية

 %6.2 الوحدات السكنية الشاغرة %00.1 أصول إسبانية

 %20.2 +10لغة إنجليزية محدودة  %10.2 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %9.9 11-20عمر السكان  %21.0 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

األصليين لجزر المجيط الهادي 
 %11.2 +65عمر السكان  0.2%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.1% 

وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 
قرابة دون سن  ذويأطفال 

 السادسة

22.0% 

 %20.5  +)10سكن متعدد الوحدات ) %20.2  تحت مستوى الفقر

 Alsace 
 Baldwin Hills 
 Cadillac Corning 
 Cloverdale Cochran 
 Country Club Park 
 Crenshaw District 
 Harvard Heights 

 Koreatown 
 Lafayette Square 
 Little Bangladesh 
 Longwood 
 Mid City 
 St. Elmo Village 
 Victoria Park 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 10المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016اإلحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة

 

muhal
Cross-Out
المحيط 
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درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد  Los Angelesطّور إقليم 

(LRS) 2010 تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء .إحصاء الواليات المتحدة من مكتب 

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال رد -والخصائص االجتماعية

  األسر على المسح أقل.

ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية للفئات   Los Angelesتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة 

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsاألداة متاحة على اإلنترنت على الموقع التالي: السكانية التي يصعب عدها. 

21.9 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

11 

 Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 11المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً مرتفعة 

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  أدنى" درجات  11المنطقة اإلدارية رقم"

إال أنها على مستوى المدينة االستجابة المنخفضة 

تضم بعض المناطق المعزولة طرفياً ضمن 

 حدودها. 

    تسجل كتلة من التجمعات ضمن حي

Weschester  ((ذات األرقام التالية

2004002 ,2004001 ,2002002

 ) الواقعة في الجانب الشمالي الشرقي من مطار 

Los Angeles الدولي درجات مرتفعة جداً من

االستجابة المنخفضة. هذه الكتل السكانية تتكون 

من مجموعات أميريكية من أصول إفريقية 

متفاوتة و تضم نسب عالية من الوحدات السكنية 

 المؤجرة .

 ( في 2055004كذلك فإن التجمع رقم )Del 

Rey  التي تحيط بحدائقMar Vista  يضم 

درجات مرتفعة جداً من االستجابة المنحفضة. إن 

% من سكان هذه المجموعة من األصول 44

الالتينية و فيها نسبة عالية من الوجدات السكنية 

 المؤجرة.

 %0.1 ليس خريج مدرسة ثانوية 45,022$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %50.2 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %11.6 األصول االَسيوية

 %6.4 الوحدات السكنية الشاغرة %14.0 أصول إسبانية

 %5.1 +14لغة إنجليزية محدودة  %60.1 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %0.0 14-24عمر السكان  %5.2 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 

 األخرى

 %14.5 +65عمر السكان  0.2%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذوي أطفال 
21.5% 

 %26.6  +)10سكن متعدد الوحدات ) %9.9  تحت مستوى الفقر

 Del Rey  

 Mar Vista 

 Palms 

 Venice 

 Westchester 

 West Los Angeles 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 11المنطقة اإلدارية رقملمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

   6102الإحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة :
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أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن المشاركة المنخفضة في  Los Angelesطّور إقليم 

 .إحصاء الواليات المتحدةمن مكتب  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على التعداد 

 2010تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء 

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة -والخصائص االجتماعية

  االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال رد األسر على المسح أقل.

ستة عشر من  Los Angelesتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة 

األداة متاحة على  الخصائص االجتماعية و االقتصادية للفئات السكانية التي يصعب عدها.

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsاإلنترنت على الموقع التالي: 

19.03 
لمعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

12 

  Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 12المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً  مرتفعة

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  تسجل كتلة من التجمعات السكنية  ذات

1113011, 1113012األرقام التالية )

 Granada Hillsالمحيطة بمدرسة ( 

Charter  درجات مرتفعة جداً من

 االستجابة المنخفضة.

  يسجل الحرم الجامعي لجامعةCSU 

Northridge   كتلة من التجمعات

1151031السكنية  ذات الرقم )

درجات مرتفعة جداً من االستجابة  ( 

 المنخفضة.

 

  وتشكل الوحدات السكنية التي يشغلها

المستأجرون، وال سيما التي يشغلها 

الطالب، مؤشراً رئيسياً للسكان الذين 

يصعب عدهم. وتقع المجموعات الثالث 

المذكورة أعاله في المنطقة المجاورة 

مع  CSU Northridgeمباشرة لجامعة 

في المئة من الوحدات  91.12متوسط 

 التي يشغلها مستأجرون. 

 %11 ليس خريج مدرسة ثانوية 11,750$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %26.1 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %16.1 األصول االَسيوية

 %3.7 الوحدات السكنية الشاغرة %21.1 أصول إسبانية

 %7 +11لغة إنجليزية محدودة  %17.7 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %10.1 11-21عمر السكان  %1.3 أسود غير إسباني

أو السكان   المحيطسكان هاواي 

األصليين لجزر المجيط الهادي 
 %16.3 +65عمر السكان  0.3%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
16.9% 

 %13.5  +)10سكن متعدد الوحدات ) %9.1  تحت مستوى الفقر

 

 Chatsworth 

 Granada Hills 

 Northridge 

 Reseda 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 12المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  6102اإلحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:

muhal
Cross-Out
الأصليون 

muhal
Cross-Out
المحيط
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30.3 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

11 

أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن  Los Angelesطّور إقليم  

درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على المشاركة المنخفضة في التعداد 

(LRS)  تحدد هذه النتيجة  .إحصاء الواليات المتحدةمن مكتب

تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء 

االقتصادية للسكان الذين يصعب -والخصائص االجتماعية 2010

عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان 

  احتمال رد األسر على المسح أقل.

 Losتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة

Angeles    ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية

. األداة متاحة على اإلنترنت على للفئات السكانية التي يصعب عدها

 الموقع التالي: 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

  Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 31المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً  مرتفعة

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 حقائق سريعة
  تحتوي أحياءHollywood, Melrose 

أعلى   Wilshare Centerو أحياء 

تركيز للنسب المرتفعة جداً من االستجابة 

 .11المنخفضة في المنطقة اإلدارية رقم 

  رابع أعلى  11لدى المنطقة اإلدارية رقم

درجة استجابة منخفضة في المدينة بعد 

 . 8، و1، 9المناطق 

  وتعد الوحدات السكنية التي يشغلها

مستأجرون وكذلك اإلسكان المتعدد 

الوحدات مؤشرين رئيسيين للسكان الذين 

 11يصعب عدهم. النسب المئوية للمنطقة 

في هذه الفئات أعلى بكثير من متوسطات 

المدينة، وهي مرتفعة بشكل خاص ضمن 

مجموعات إحصائية ذات درجات "عالية 

  جداً" من االستجابة المنخفضة.

 %27.1 ليس خريج مدرسة ثانوية 16,142$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %81.9 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %17.0 األصول االَسيوية

 %6.7 الوحدات السكنية الشاغرة %51.1 أصول إسبانية

 %27 +14لغة إنجليزية محدودة  %25.6 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %10.1 18-24عمر السكان  %1.6 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 
 %11.0 +65عمر السكان  0.2%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
21.5% 

 %46.5  +)10سكن متعدد الوحدات ) %25.6  تحت مستوى الفقر

 

 Atwater Village 

 East Hollywood 

 Echo Park 

 Elysian Valley 

 Glassell Park 

 Historic Filipinotown 

 Hollywood 

 Little Armenia 

 Melrose 

 Silverlake 

 Temple Beaudry 

 Thai Town 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 11المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية  عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016 اإلحصاء لعاموقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:
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29.3 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

11 

أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ  Los Angelesطّور إقليم 

درجة بناءاً على بأماكن المشاركة المنخفضة في التعداد 

إحصاء الواليات من مكتب  (LRS)االستجابة المنخفضة  

تحدد هذه النتيجة تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها  .المتحدة

والخصائص  2010بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء 

االقتصادية للسكان الذين يصعب عدهم. ببساطة، -االجتماعية

كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان احتمال رد 

  األسر على المسح أقل.

 Losتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة 

Angeles   ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية

األداة متاحة على اإلنترنت للفئات السكانية التي يصعب عدها. 

 /http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrsعلى الموقع التالي: 

  Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 41المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً مرتفعة 

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

 حقائق سريعة
  هي احدى  11المنطقة اإلدارية رقم

المقاطعات السبعة ذات درجات "عالية" 

 من االستجابة المنخفضة في المدينة. 

 لدى أحياءBoyle Heights, 

Downtown  و منطقة

Wholesale نسب مرتفعة جداّ من

المجموعات اإلحصائية ذات االستجابة 

 المنخفضة.

 تحتويBoyle Heights 66  مجموعة

إحصائية بنسب مرتفعة جداَ, و تعد من بين 

األحياء األكثر ارتفاعاً في االستجابة 

 النخفضة. 

  يوجد  11ضمن المنطقة اإلدارية رقم

مجموعتان فقط ذوات األرقام )

( بصفة 2051101, 2061006

, كلتاهما 10استجابة منحفضة و أعلى من 

 Boyle Heightsتقعان في 

 %67.0 ليس خريج مدرسة ثانوية 10,600$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %66.8 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %12.1 األصول االَسيوية

 %7.2 الوحدات السكنية الشاغرة %68.1 أصول إسبانية

 %20.8 +11لغة إنجليزية محدودة  %16.6 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %11.5 18-21عمر السكان  %1.2 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 
 %12.0 +65عمر السكان  0.1%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.1% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
25.6% 

 %27.6  +)10سكن متعدد الوحدات ) %26.1  تحت مستوى الفقر

 

 Boyle Heights 

 Chinatown 

 Downtown 

 Eagle Rock 

 El Sereno 

 Glassel Park 

 Highland Park 

 Lincoln Heights 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 11المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية:

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  2016 اإلحصاء لعاموقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:

muhal
Cross-Out
المنخفضة 
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أداة تفاعلية لرسم الخرائط تتنبأ بأماكن  Los Angelesطّور إقليم 

درجة االستجابة المنخفضة  بناءاً على المشاركة المنخفضة في التعداد 

(LRS)  تحدد هذه النتيجة  .إحصاء الواليات المتحدةمن مكتب

تكتالت إحصائية تتنبأ بدورها بالمشاركة المنخفضة في اإلحصاء 

االقتصادية للسكان الذين يصعب -والخصائص االجتماعية 2010

عدهم. ببساطة، كلما كانت درجة االستجابة المنخفضة أعلى، كان 

  احتمال رد األسر على المسح أقل.

 Losتشمل أداة رسم الخرائط الحدود اإلدارية لمجلس مدينة 

Angeles   ستة عشر من الخصائص االجتماعية و االقتصادية

. األداة متاحة على اإلنترنت على للفئات السكانية التي يصعب عدها

 الموقع التالي:
 http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

28.9 
المعدل الوسطي لدرجة االستحابة 

المنخفضة ضمن المنطقة اإلدارية رقم 

15 

  Eric Garcettiمكتب العمدة      ●      Los Angelesمدينة
 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 51المنطقة اإلدارية رقم 

  ميالن

  (LRS)درجة االستجابة المنخفضة 

  جداً مرتفعة 

 مرتفعة

  منخفضة جداً 

 متوسطة

 منخفضة

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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 حقائق سريعة
  هي احدى  15إن المنطقة اإلدارية رقم

المقاطعات السبعة ذات درجات "عالية" من 

 االستجابة المنخفضة في المدينة. 

  لدى أحياء Century Park Cove, 

Watts و Wilmington  ّنسب مرتفعة جدا

من المجموعات اإلحصائية ذات االستجابة 

 المنخفضة

  تضم أحياءSan Pedro ,Harbor 

Gateway  وHarbor City  جيوب من

المجموعات اإلحصائية ذات درجات مرتفعة 

 جداً من االستجابة المنخفضة .

 2026002( الصقةمجموعتان من الكتل المت 

لديهما اثنان من  Watts( في 2026001، 

أعلى درجات االستجابة المنخفضة في المنطقة 

 00.2مع درجات استجابة منخفضة تبلغ 

  على التوالي. 99.9و

 %92.0 ليس خريج مدرسة ثانوية 09,571$ متوسط دخل األسرة المعيشية

 %59.9 الوحدات السكنية المشغولة المؤجرة %5.9 األصول االَسيوية

 %6.9 الوحدات السكنية الشاغرة %60.7 أصول إسبانية

 %12.9 +10لغة إنجليزية محدودة  %18.5 أبيض ليس من أصول إسبانية

 %11.2 18-20عمر السكان  %11.9 أسود ليس من أصول إسبانية

سكان هاواي األصليين أو السكان 

الهادي   المحيطاألصليين لجزر 
 %9.8 +65عمر السكان  0.0%

الهنود الحمر أو سكان أالسكا 
  األصليين

0.2% 
وحدات سكنية مأهولة بأسر مع 

 قرابة دون سن السادسة ذويأطفال 
28.0% 

 %18.0  +)10سكن متعدد الوحدات ) %20.7  تحت مستوى الفقر

 

 Century Palms Cove 

 Figueroa Square Park 

 Harbor City 

 Harbor Gateway 

 San Pedro 

 Watts 

 Wilmington 

 El Sereno 

 Highland Park 

 Lincoln Heights 

 Little Tokyo 

 Pico Union 

 Wholesale District 

  Los Angeles 0202تعداد سكان 
 15المنطقة اإلدارية رقم لمحة ديموغرافية: 

االقتصادية الستة عشر ارتباًطا وثيًقا بالسكان الذين يصعب -)ترتبط هذه الخصائص االجتماعية

  الخاصة بك(المنطقة اإلدارية عدهم، وقد تساعد في إثراء استراتيجيات التوعية في 

  6102الإحصاء لعام وقاعدة بيانات تخطيط  2010المصدر: تعداد الواليات المتحدة 

 

أحياء بمجموعات إحصائية ذات معدالت مرتفعة جداً 

 لالستجابة المنخفضة:
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