
دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

لطالب الكليات

census.lacity.org

 هل عدم ملء التعداد سيئ جداً؟ 

إذا ُسجل عدد أقل من شباب لوس أنجلوس، قد يُخفَض التمويل 
الفدرالي  لمنح كال وبيل. هذا سيكون له تأثير خطير على طالب 
الجامعات الذين يحتاجون إلى مساعدة لتمويل تعليمهم العالي في 

 مدينتنا.

 هل يتعين على الطالب األجانب إكمال التعداد؟

نعم، يجب على كل شخص يعيش في الواليات المتحدة أن يشارك 
في التعداد بما في ذلك الطالب األجانب في الكليات والجامعات. 

يجب عد الطالب األجانب في كل الكليات والجامعات في الوالية، 
بغض النظر عن وضع الجنسية طالما أنهم موجودون معظم السنة 

حتى 1 أبريل 2020 أو قبل ذلك التاريخ. 

كيف يمكنني التأكد من أني أُحسب؟

إذا كنت تعيش مستقالً )وليس في السكن الطالبي الرسمي(، يجب 
أن تعد نفسك وكل شخص في منزلك. يمكن تقديم مسح واحد فقط 

لكلمنزللة معيشية.

يجب أن يتم عُدك في المنطقة التي قضيت فيها معظم السنة قبل 
تاريخ 1 أبريل 2020 والذي هو يوم التعداد. 

إذا كنت تعيش في سكن الطالب، يجب أن تُحسب كجزء من عد 
التعداد في الكلية )حتى لو كنت في استراحة أو عطلة(.

إذا كنت تعيش مع والديك، تأكد من أن يشمالك في مسحهما. 

 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


دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

للعائالت

census.lacity.org

 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.

#2020Census

https://census.lacity.org/arabic/home


دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

للمهاجرين

census.lacity.org

 كيف سيؤثر التعداد على عائلتي وعلّي؟

هناك أكثر من 1.5 مليون مهاجر في مدينة لوس أنجلوس. إذا لم 
يُحتسب المهاجرون، قد تفقد لوس انجلوس التمويل لبرامج حساسة 

تعتمد عليها العديد من األسر المهاجرة بما في ذلك االنطالقة 
المبكرة وبرنامج التأمين الصحي لألطفال )CHIP( وبرنامج 
المساعدة الغذائية التكميلية )سناب - SNAP- طوابع الغذاء( 

 والبرنامج الوطني للغداء المدرسي.

هل ستكون معلوماتي آمنة؟ هل يمكن استخدامها 
 ضدي أو ضد عائلتي؟ 

يضمن قانون تعزيز األمن الحاسوبي الفدرالي2015  حماية 
معلوماتك وبياناتك من مخاطر األمن الحاسوبي الخارجية. لن يتم 
الكشف عن اسمك وعنوانك ورقم هاتفك أو نشرهم. وعالوة على 
ذلك، ال يسمح لمكتب تعداد الواليات المتحدة باستخدام المعلومات 
التي تقدمها ضدك. تحظر المادة 13 من قانون الواليات المتحدة 

على مكتب اإلحصاء األميركي مشاركة معلومات تحددك قد أدليت 
بها مع أي وكالة حكومية أخرى أو مسؤول )بما في ذلك موظفي 

الهجرة أو أي وكالة إلنفاذ القانون( أو كيان خارجي أو محكمة 
 قانون ألي سبب.

 معلوماتك محمية في تعداد 2020 

بالنسبة لتعداد 2020، يوصي مكتب تعداد الواليات المتحدة 
باستكمال االستبيان عبر اإلنترنت. سواء كنت تكمل االستبيان عبر 
اإلنترنت أو على الورق، فإن حماية معلوماتك الشخصية أمر بالغ 

األهمية. قانونياً، ال يمكن استخدام معلوماتك الشخصية ضدك، 
كما أن مكتب تعداد الواليات المتحدة قد اتخذ تدابير أمنية لضمان 

سالمة العملية وتأمين كل خطواتها.

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://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf 
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf 


دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

لطالب منطقة مدارس لوس أنجلوس الموحدة وأهاليهم

census.lacity.org

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.

#2020Census

https://census.lacity.org/arabic/home
https://achieve.lausd.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=47248&dataid=68431&FileName=Fingertip%20Facts2018-19_EnglishFinalDS.pdf
https://2020census.gov/en/contact-us.html


دليلك لتعداد 2020
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 سؤااًل مباشًرا لتحديد جنس كل شخص في 
األسرة، لكنه ال 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 ال يمكنك اإلجابة 
عنه. ومع ذلك ، نشجعك على اإلجابة عن أكبر عدد ممكن 

من األسئلة لضمان صحة بياناتك. عندما تُترك األسئلة فارغة، 
سيحاول مكتب تعداد الواليات 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


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.

#2020Census

https://census.lacity.org/arabic/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_renters%20in%20la.pdf


دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

لمقدمي خدمات التشرد

census.lacity.org

كيف يؤثر التعداد على الذين يعانون من التشرد؟

يوجد في مدينة لوس أنجلوس ما يزيد عن 36000 شخص 
وعائالت بال مأوى حسب تعداد المشردين في لوس أنجلوس 

الكبرى لعام 2019 الصادر عن هيئة خدمات المشردين في لوس 
أنجلوس. يمكن أن يؤدي تسجيل عدد أقل من هؤالء األفراد إلى 

خسارة مليارات الدوالرات للبرامج الممولة من الحكومة الفدرالية 
والتي تفيدهم بما في ذلك برنامج قسائم اختيار السكن القسم 8 

والرعاية الصحية لبرنامج المشردين وبرامج الشباب الشاردين 
 والمشردين.

كيف يمكن لمقدمي خدمات المشردين المساعدة 
في ضمان عد دقيق؟

حساب السكان المشردين في لوس أنجلوس بدقة ضروري جداً 
لضمان حصتنا العادلة في تمويل الخدمات االجتماعية األساسية. 

اعمل مع اللجنة المحلية للعد الكامل الخاصة بك ومكتب تعداد 
الواليات المتحدة لتطوير استراتيجيات تواصل فعالة وتحديد 

المواقع التي يعيش الناس فيها.

كيف سيحسب مكتب تعداد الواليات المتحدة 
األفراد المشردين؟

التعداد على أساس الخدمة
 )30 مارس - 1 أبريل 2020(

 لحساب األشخاص في األماكن التي يتلقون فيها الخدمات 
)بما في ذلك المالجئ ومطابخ الحساء( وفي المواقع الخارجية مثل 

المعسكرات. 

التعداد في مواقع انتقالية
)9 أبريل إلى 4 مايو 2020(

 لحساب األشخاص الذين ليس لديهم منزل مستقر في مواقع 
انتقالية مثل الفنادق والموتيالت. 

سؤال مسح التعداد
يطلب من المجيبين شمل أي شخص يقيم في منزلهم مؤقتًا، والذي 

قد ال يكون اُحتسب كجزء من األسر من قبل.

 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
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https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf
https://www.lahsa.org/documents?id=3421-2019-greater-los-angeles-homeless-count-city-of-los-angeles.pdf


دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

ألصحاب األعمال

census.lacity.org

ما هي العالقة بين التعداد وأصحاب األعمال؟

يقوم مكتب تعداد الواليات المتحدة بإجراء التعداد االقتصادي 
كل خمس سنوات. تساعد المعلومات المجمعة أصحاب األعمال 

الحاليين والمحتملين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كل 
شيء من مكان فتح األعمال التجارية أو توسيعها إلى أجور 

موظفيهم. كما تساعد الوكاالت الحكومية المحلية على قياس األداء 
االقتصادي لمنطقتهم. تعمل بيانات التعداد أيًضا على جلب التمويل 

الفدرالي لتحسين البنية التحتية ومشاريع النقل - وهي قضايا 
مرتبطة بشكل مباشر بالتنمية االقتصادية ونوعية الحياة وتؤثر 

على أماكن إنشاء األعمال والوظائف.

ماذا يجب أن أخبر موظفينا عن التعداد؟

شّجع موظفيك على إكمال اإلحصاء وأن يكونوا معدودين. إذا لم 
يشارك الناس، فستتعرض المعلومات األساسية والتمويل الفدرالي 

للنقصان.
لن يكون لدى أصحاب األعمال بيانات دقيقة الستخدامها في تحديد 

المكان األنسب لفتح عمل تجاري أو التركيبة السكانية للعمالء 
المحتملين. لن يكون لدى الوكاالت المحلية صورة كاملة عن أداء 
االقتصاد المحلي وكيف تتخطى الحكومة الفدرالية الدعم المطلوب 

لتحسين مجتمعك
 لمجتمعك.

  

كيف يمكن للشركات والغرف التجارية 
والمجموعات األخرى المساعدة في جهود 

التوعية للتعداد؟

كن سفيراً للنيات الحسنة للتعداد لنشر المعرفة حول أهمية التعداد 
ألعضاء الغرفة والعمالء. فكر في استضافة كشك إجراء التعداد 

في مكتبك أو االستراحة للموظفين الذين ليس لديهم انترنت

.أدرج رسائل تعداد 2020 في البرامج 
والخدمات والرسائل اإلخبارية والمواقع اإللكترونية.

 ستوفر مدينة لوس أنجلوس ترتيبات مالئمة لضمان المساواة في الوصول إلى برامجها وخدماتها ومرافقها لألشخاص ذوي اإلعاقات.  
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دليلك لتعداد 2020
اعرف، شارك، كن معدوداً.

لألشخاص ذوي اإلعاقات
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ما أهمية التعداد لألشخاص ذوي اإلعاقات؟

وفقًا لتقديرات السكان لعام 2018 من قبل مكتب تعداد الواليات 
المتحدة، أبلغ ٪6.3 من األنجيلينو دون سن 65 عن وجود إعاقة 

بين عامي 2013-2017. 

يحتاج الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع أو الكفيفون أو 
الذين يعانون من إعاقات إدراكية  النظر إليهم وعدهم. بغض 

النظر عن اإلعاقة، يتأثر الجميع بعد تعداد غير دقيق. يتعرض 
التمويل الفدرالي للرعاية الصحية وبرامج شبكات األمان والتمثيل 

 السياسي النقص التقليل عندما ال يشارك الجميع في التعداد. 

هل يمكن وصول الذين يعانون من بعض الضعف 
إلى استبيان التعداد؟

بإمكان الذين ال يمكنهم إرسال االستبيان عبر اإلنترنت االتصال 
بالخط الساخن للتعداد الستكمال االستبيان أو الحصول على 

استبيان ورقي من مجري التعداد لتعبئته. سيتشارك  سفراء النيات 
الحسنة المحليون للتعداد ولجان العد الكامل أيًضا مع المنظمات 

المجتمعية للوصول إلى األفراد الذين قد يكون لديهم خلل في 
النطق أو اللغة أو البصر أو أنواع أخرى من اإلعاقة وقد يحتاجون 

إلى مساعدة في استكمال االستبيان. 

باإلضافة إلى ذلك، سيقدم مكتب التعداد مساعدات لغوية
رد لغة وأدلة فيديو ومطبوعة، والتي ستكون متاحة ب 59 لغة 

غير اإلنجليزية، بما في ذلك لغة اإلشارة األمريكية وطريقة برايل 
ومطبوعات بخط كبير.

 
هل سيكون االستبيان متاًحا لألشخاص الذين ال 

يتحدثون اإلنجليزية؟

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

والروسية والعربية والتاغالوغية والبولندية والفرنسية والكريولية 
الهايتية والبرتغالية واليابانية. كما سيساعد الخط الساخن للتعداد في 

هذه اللغات وجهاز اتصاالت للصم. 

االستبيانات الورقية ستكون متاحة باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.
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. DOD.contact@lacity.org  أو )213( 5668-202، قبل خمسة أيام عمل أو أكثر.

#2020Census

https://census.lacity.org/arabic/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.19_LA%20city%20census%20data%202018%20estimates.pdf
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.14.19_LA%20city%20census%20data%202018%20estimates.pdf
https://www.census.gov/quickfacts/fact/note/US/DIS010217
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/program-management/memo-series/2020-memo-2018_06.pdf


دليلك لتعداد 2020
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لمقدمي الرعاية الصحية
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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. 
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