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 هل عدم ملء التعداد سيئ جداً؟ 

يُنفق أكثر من 115$ مليار كل عام على مدارس كاليفورنيا 
والرعاية الصحية واإلسكان والنقل وغيرها من البرامج األساسية 

تُحددها بيانات التعداد. 

في عام 2010، لم يُحسب حوالي 74000 طفالً في مقاطعة لوس 
أنجلوس.

يؤثر العد غير الدقيق على تمويل برامج تخدم األطفال الصغار 
بما في ذلك االنطالقة المبكرة وبرامج التأمين الصحي لألطفال 

 )SNAP( ( وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية )سنابCHIP(
- طوابع الغذاء( والبرنامج الوطني للغداء المدرسي.مشاركتككتك 

اليوم ستؤثر على أطفالك ومستقبلهم.
قم بدورك للتأكد من حساب كل شخص في بيتك.

 من يحتاج أن يُحسب؟

ال بد من حساب كل شخص يعيش في أو يقيم في عنوانك معظم 
الوقت )بما في ذلك المرآب أو مخيّم على ممتلكاتك( بغض النظر 

عن سنهم. عد جميع األطفال بمن فيهم الرضع والمواليد الجدد حتى 
 لو كانوا ال يزالون في المستشفى في األول من أبريل 2020 

)يوم التعداد(. يُحسب األطفال الذين يوزعون وقتهم بين منزلين 
أثناء السنة في البيت الذي يتواجدون فيه في األول من أبريل 

2020. تأكد من تذكير الشخص الذي يمأل مسح التعداد في منزلك 
أن يحسب جميع االطفال.

 ما هي األسئلة التي سيتضمنها التعداد؟

سيطلب المسح المعلومات التالية عن كل شخص:
▪ العمر

▪ تاريخ الميالد
▪ أصل إسباني أو التيني

▪ العرق
▪ العالقة برب األسرة

▪ الجنس
▪ مستأجر أو صاحب المنزل

▪ أسئلة أخرى )مثل اسم كل شخص ورقم الهاتف المنزلي(

يستغرق االستبيان حوالي 10 دقائق إلكماله لكنه قد يستغرق وقتا 
أطول إذا كان هناك العديد من الناس الذين يعيشون في بيتك. 

لن يطلب منك تقديم رقم الضمان االجتماعي أو وضع 
الهجرة ألي شخص في منزلك.

ستوفر مدينة لوس أنجلوس ترتيبات مالئمة لضمان المساواة في الوصول إلى برامجها 
 وخدماتها ومرافقها لألشخاص ذوي اإلعاقات.  

لتقديم طلب، اتصل بإدارة شؤون اإلعاقة على قسم اإلعاقة
. DOD.contact@lacity.org  أو )213( 5668-202، قبل خمسة أيام عمل أو أكثر.
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