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لطالب منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة وأهاليهم
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هل بإمكاني ملء المسح بلغتي األم؟

سيُتاح المسح على اإلنترنت )وخيار االتصال المجاني( باللغة 
اإلنجليزية واثنتي عشرة لغة إضافية )اإلسبانية والصينية 

والفيتنامية والكورية والروسية والعربية والتاغالوغية والبولندية 
والفرنسية والكريولية الهايتية والبرتغالية واليابانية(. المسح 

الورقي سيتوفر فقط باإلنجليزية واإلسبانية. ومع ذلك، سيكون لدى 
مكتب تعداد الواليات المتحدة مساعدات لغوية

وأدلة متاحة بـ 59 لغة غير إنجليزية.

هل بإمكاني الحصول على معلومات أكثر عن 
 التعداد من مدرسة طفلي؟

في عام 2019، ستقدم منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة 
)LAUSD(   ورش عمل حول التعداد للعائالت كجزء من 

حملتهم، نحن لوس أنجلوس وحدة موحدة:
واقفون مع األسر المهاجرة. كما ستضم منطقة مدارس لوس 
أنجلوس الموحدة )LAUSD(  معلومات حول التعداد بلغات 

متعددة في بعض برامجها الحالية األخرى لآلباء والطالب.

كيف سيؤثر التعداد على طالب منطقة مدارس 
 لوس أنجلوس الموحدة وعائالتهم؟

منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة )LAUSD( هي ثاني أكبر 
منطقة مدارس في البالد، مع ما يقرب من 694,096 في مرحلة 

الطفولة المبكرة، روضة – 12  وطالب تعليم الكبار. من المهم 
أن يتم عد الطالب وأسرهم لضمان حصول المدينة على نصيبها 

من التمويل الفدرالي لبرامج تعليمية حساسة مثل االنطالقة المبكرة 
والتعليم الخاص ومنح المادة األولى للمدارس في المجتمعات ذات 

 الدخل المنخفض ووجبات الغداء المدرسية.

 متى وكيف أستجيب إلى مسح التعداد؟

في أوائل عام 2020، سيُرسل إشعار بالبريد إلى منزلك مع 
تعليمات حول كيفية ملء مسح التعداد على اإلنترنت. يوم التعداد 

هو 1 أبريل 2020. يمكنك أيًضا ملء المسح عن طريق االتصال 
برقم مجاني، أو ملء المسح الورقي الذي سيُرسل بالبريد إلى 

منزلك إذا لم تستجيب على اإلنترنت، أو تنتظر أن يطرق مندوبي 
التعداد على بابك. إذا لم يكن لم يكن لديك انترنت المنزل، يمكنك 

الذهاب إلى واحدة من مئات أكشاك إجراء التعداد في المدارس 
وغيرها من المواقع في جميع أنحاء مدينة ومقاطعة لوس أنجلوس.

 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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