
دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

للمستأجرين

census.lacity.org

ماذا يعني التعداد للمستأجرين؟

يعتبر المستأجرون من بين السكان األصعب عداً. في مدينة لوس 
أنجلوس وحدها، يعيش أكثر من نصف السكان المقدر عددهم 

بأربعة ماليين )63٪( في وحدات سكنية مؤجرة. من المهم حساب 
جميع المستأجرين في مدينة لوس أنجلوس للتأكد من حصول 
المدينة على حصتها العادلة في التمويل الفدرالي للبرامج التي 

تفيد المستأجرين بما في ذلك برامج قسائم اختيار السكن القسم 8 
  )SNAP( وإعانة الدفعات وبرنامج مساعدات التغذية التكميلية

 والمراكز الصحية المجتمعية المحلية.

هل يُسمح لمالك العقار بتقديم معلومات عني إلى 
 أحد العاملين في اإلحصاء؟

إذا كان موظف التعداد غير قادر على الحصول على أجوبة 
على المسح منك، فسيُطلب منه االتصال بالمالك أو مدير العقار 
المستأجر للحصول على المعلومات الالزمة. قد يؤدي هذا إلى 
تسجيل عدد أقل حيث أن المالك قد ال يعرفون العدد الصحيح 

لألشخاص أو العائالت التي تعيش في عقاراتهم المؤجرة.

 من في منزلي يحتاج أن يُحسب؟

من المهم أن يُحسب كل شخص يعيش أو يقيم في عنوانك )بما في 
ذلك داخل شقتك أو منزلك أو في المرآب أو مخيم على ممتلكاتك( 

في 1 أبريل 2020. ويشمل ذلك الرضع واألطفال والراشدين 
وكبار السن واألشخاص الذين ال صلة قربى بينكم. لن يقبل مكتب 

تعداد الواليات المتحدة سوى مسًحا واحًدا لكل أسرة، لذلك من 
 المهم جًدا أن يُحسب كل شخص بشكل صحيح في المرة األولى.

هل سيُرسل شخص من الحكومة الفدرالية إلى 
 منزلي؟

سيحضر مندوب
اإلحصاء إلى منزلك إذا لم يستجب أحد من أسرتك للمسح  بحلول 

نهاية أبريل 2020. في هذه الحالة، سيطلب منك مسؤول 
اإلحصاء إكمال االستبيان شخصيًا. ومع ذلك، عادة ما يواجه 

مندوبو التعدادصعوبة في الوصول إلى المباني السكنية، وهذا هو 
السبب في عدم إحصاء الكثير من المستأجرين. لتجنب وصول 
شخص ما إلى منزلك، عليك إكمال استبيان التعداد بمجرد تلقي 

إشعار بالبريد.

 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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