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اعرف، شارك، كن معدوداً.

دليلك لتعداد 2020 لمجتمع المثليات والمثليين جنسياً 
ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسية )أو المتسائلين( 

)LGBTQI( والمنحرفين جنسياً وحاملي صفات الجنسين

census.lacity.org

 لماذا ينبغي أن أشارك في التعداد؟

يوجد في لوس أنجلوس احدى أعلى النسب المئوية لألشخاص 
الذين يحددون أنهم جزء من مجتمع المثليات والمثليين جنسياً 
ومزدوجي الجنس  ومغايري الهوية الجنسية )أو المتسائلين( 

وحاملي صفات الجنسين )LGBTQI( في لوس أنجلوس. إذا لم 
يتم احتساب مجتمع    )LGBTQI(  بدقة، فستكون هناك أموال 
أقل للخدمات والبرامج الحساسة التي تخدم مجتمعهم بما في ذلك 
المراكز الصحية المجتمعية والرعاية البديلة وخدمات المشردين. 

أنت مهم وتستحق أن تُحسب. 

 ماذا يسأل التعداد عن الجنس والتوجه الجنسي؟

يتضمن مسح التعداد سؤاًل مباشًرا لتحديد جنس كل شخص في 
األسرة، لكنه ل يتضمن أسئلة حول الهوية الجنسية أو الميول 

الجنسية. ألول مرة، يسأل األزواج الذين يعيشون في نفس األسرة 
عما إذا كانوا “من نفس الجنس” أو “من الجنس اآلخر” متزوجين 

أو غير متزوجين / شركاء.

من يحتاج أن يُحسب؟

بغض النظر عن العمر أو العالقة أو الجنسية أو حالة الهجرة، 
يجب عد كل شخص يعيش في أسرتك بما في ذلك شركاء الجنس 

نفسه أو اآلخر واألطفال بالرعاية ووأطفال بالتبني وأي شخص 
يقيم هناك معظم الوقت في 1 أبريل 2020 ) يوم التعداد(.

ماذا يحدث إذا لم أجب أو ال أستطيع اإلجابة عن 
 كل سؤال في المسح؟

ستظل معدوداً إذا لم تجب عن كل سؤال، أو ل يمكنك اإلجابة 
عنه. ومع ذلك ، نشجعك على اإلجابة عن أكبر عدد ممكن 

من األسئلة لضمان صحة بياناتك. عندما تُترك األسئلة فارغة، 
سيحاول مكتب تعداد الوليات المتحدة ملء معلوماتك الناقصة 

ببيانات من مصادر إدارية ثانوية أو مصادر طرف ثالث.

 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.

#2020Census

https://census.lacity.org/arabic/home
https://news.gallup.com/poll/182051/san-francisco-metro-area-ranks-highest-lgbt-percentage.aspx

