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ما أهمية التعداد لمقدمي الرعاية الصحية؟

تعتمد العيادات وشركات التأمين الصحي والحكومات المحلية 
والجامعات على بيانات التعداد التخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

السياسات وتقييم احتياجات المجتمع وأكثر من ذلك.

وفقًا لتقديرات التعداد السكاني لعام 2018، فإن 17.2٪ من سكان 
لوس أنجلوس دون سن 65 ليس لديهم تأمين. تساعد المعلومات 

المستقاة من بيانات التعداد على تمويل البرامج الحساسة  مثل 
المساعدة الطبية للفقراء )ميديكايد - Medicaid( والرعاية 

الطبية )ميديكاير الجزء ب -Medicare part B( وبرنامج 
التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال )WIC(  وبرنامج 
التأمين الصحي لألطفال )CHIP( والمراكز الصحية وأكثر. 

في كاليفورنيا )وفقًا لبيانات التعداد لعام 2010، "العد من أجل 
الدوالرات 2020"، تم تخصيص أكثر من 55 مليار دوالر 

لبرنامجMedicaid  وحده.

كيف يُعد المرضى في المستشفيات أو دور رعاية 
المسنين؟

 
يجب عد لجميع في المكان الذي يعيشون أو ينامون فيه 

معظم الوقت في أو قبل 1 أبريل 2020 )يوم التعداد(. تعتبر 
المستشفيات ودور رعاية المسنين مجموعات جماعية. في أوائل 
عام 2020، سيتواصل ممثلو مكتب تعداد الواليات المتحدة مع 

إدارتكم لمعرفة ما إذا كانت منشأتك تخطط إلرسال البيانات 
مباشرة إلى مكتب اإلحصاء أو ما إذا كان الموظفون المعينون 

سيجمعون استبيانات التعداد الورقي من المرضى.

هل سيكون االستبيان متاًحا للمرضى الذين ال 
يتحدثون اإلنجليزية؟

نعم سيكون االستبيان متاًحا على اإلنترنت باللغات االثنتي عشرة 
التالية: اإلسبانية والصينية )المبسطة( والفيتنامية والكورية 

والروسية والعربية والتغالوغ والبولندية والفرنسية والكريولية 
الهايتية والبرتغالية واليابانية. سيساعد الخط الساخن للتعداد أيًضا 

في هذه اللغات وجهاز اتصاالت للصم. 

االستبيانات الورقية ستكون متاحة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.

ستتوفر مساعدات لغوية وأدلة فيديو ومطبوعة، والتي ستكون 
متاحة ب 59 لغة غير اإلنجليزية، بما في ذلك لغة اإلشارة 

األمريكية وطريقة برايل ومطبوعات بخط كبير. 

 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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