
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ماهو التعداد؟
صاء إح االمريكية سنوات يتطلب دستور الواليات المتحدة 01كل 

لنظر عدد األشخاص الذين يعيشون في الواليات المتحدة ، بغض ا
يحدد  حيثعن العمر أو وضع الهجرة أو الدخل أو نوع اإلقامة.
م توزيع التعداد السكاني التمثيل السياسي والتشريعي وكيف يت

.التمويل الفيدرالي على الواليات والمدن  

 ماهي االسئلة المتعلقة بخصوص التعداد؟
 01مجموعة قصيرة من  0101سيتضمن نموذج التعداد لعام 

 أسئلة حول عدد األشخاص الذين يعيشون في أسرتك وأعمارهم
ن ألول مرة ، ستتاح للزوجيو والحالة الزواجية.  صلواالوالعرق 

.من نفس الجنس الفرصة لتعريف أنفسهم على هذا النحو  

؟كيف يمكنني ملء استمارة االحصاء السكاني   
 سيقوم مكتب اإلحصاء بإرسال إخطار إلى جميع العناوين في

 واحد شخص يحتاجسحيث  0101ات المتحدة ابتداًء من مارس الوالي

 حساب إلى بحاجة ولكنهم فعلًيا السكان إحصاء ملء إلى أسرة كلمن  فقط
 المنزل في يعيشون أشخاص 6 كان إذا ، لذلك. األسرة في شخص كل

 يجب ان يعد النموذج يمأل الذي الشخص فإن ، 0202 نيسان 1 من اعتباًرا

 سيتمكن السكان من إكمال التعداد عبرو الستة األشخاص جميع
ن لديك الهاتف أو قد يطلبون نموذًجا ورقًيا. إذا لم يك أو اإلنترنت ، 

ات حول إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر ، فستقدم المدينة معلوم
.المواقع التي يمكن للسكان من خاللها ملء النموذج  

  هل يجب أن تكون مواطنا حتى يتم تعدادك؟
 اصاألشخ باحتساب التعداد يقوم ، المتحدة الواليات لدستور وفًقا! ال
 في بما ، 0202 أبريل 1 من اعتباًرا المتحدة الواليات في يعيشون الذين

لموسميينا أو المؤقتين العمال أو القانونيين أوالمقيمين المواطنين غير ذلك  

  لماذا يعتبر موضوع ملء استمارة التعداد امرا مهما ؟
يترويت تتلقاه ديحدد إحصاء السكان مقدار التمويل الفيدرالي الذي 

ليها كبار للرعاية الصحية والتعليم والغذاء ، والبرامج التي يعتمد ع
دد أكبر ديترويت للبقاء على قيد الحياة. حساب ع السن واألسر في

  من األشخاص يعني المزيد من التمويل
 

مليارات دوالر في عام  011تلقت مدارس ديترويت العامة  -
من أجل   0تحت عنوان للحصول على منح التعليم  8010

(التدريس والكتب المدرسية وبرامج أخرى   
 ، من المقيمين في ديترويت  للحصول على011,111يتأهل  -

ة.بطاقات بريدج بناًء على التمويل الذي يحدده احصاء المدين  

 
 
 
 

مليارات دوالر  3تلقت مستشفيات وعيادات ديترويت ما يقرب من -
 –لعالج سكان ديترويت  0102تمويل المعونة الطبية في عام  من

 لقد تم تحديد مبلغ  التمويل بناًء على اإلحصاء.
 

 

تكون اجاباتي سالمة وامين؟هل س  
 معبج اإلحصاء مكتب يقوم .سرية معلوماتكستكون  ، القانون بموجب
 اتبيان أي نشر أو مشاركة يمكنه وال فقط إحصائية ألغراض البيانات
 انالضم رقم أو العنوان أو االسم: ذلك في بما السكاني بالتعداد خاصة

 أي أو هويتك بتحديد اإلحصاء مكتب يقوم لنو . الهاتف رقم أو االجتماعي
.عملك أو منزلك في شخص    

 

التعداد  الخداع والتزوير بالتعداد عن كيف يمكنني تمييز
 الحقيقي؟

المعلومات التالية:سوف لن يقوم مكتب االحصاء بطلب    

ان وأرقام حساب البنك أو بطاقة األئتم رقم الضمان االجتماعي -
  كاملة.

  أي شيء بالناية عن حزب سياسي أو لمال والتبرعاتا- 
 عالمة بها صورة تحمل هوية بطاقة على التعداد عمال سيحصل-

 وجهاز التجارة لوزارة تابعة الصالحية انتهاء وتاريخ مائية تجارية
.اإلحصاء مكتب شعار تحمل حقيبة أو محمول كمبيوتر  

 

؟تعدادهمسيتم  من هم االشخاص الذين  
ي األشخاص الذين يعيشون في شقق أو منازل أو ف تعدادسيتم 

مالجئ أو االشخاص الجامعية أو في المساكن في ال السجون أو
 0في أماكن إقامتهم في  ماكن المفتوحةااليعيشون في  الذين

ور .و سيتم احتساب األطفال الذين يعيشون في د0101)نيسان( 
 الحضانة أو مع األجداد حيث يعيشون وينامون معظم الوقت من

.نيسان 0 تاريخ  

ر ماذا لو لم أكن موجود في مقر اقامتي أو اذا كان لدي اكث

؟2002نيسان, 1من مكان اقامة في   
 أو كنينمس في يعيشون أو إقامة لديهم ليس الذين األشخاص احتساب سيتم
 لذيا السكن في ، الزمن من طويلة لفترة يسافرون أو ، العام خالل أكثر

.الوقت معظم  وينامون فيه يعيشون  
 كيف يمكنني المشاركة ؟

لمعرفة كيفية المشاركة   detroitmi.gov/census قم بزيارة    

ي يطوف بالمدينة لك مخولالمدينة كقائد احصاء أو كشخص في حملة 
يلتمس االصوات أو كشخص مؤثر عن طريق وسائل التواصل 

 االجتماعي أو بطرق اخرى.
طلب  للتقديم    2020census.gov/jobs لمعرفة المزيد قم بزيارة  

الحصول على منصب من هذه المناصب الموجودة لدى مكتب االحصاء 
.ان معدالت االمريكي وكتاب المكاتب والموظفين والكادر االشريفي في ديترويت

في الساعة.  $11-$11االجور لالشخاص الذين يقومون باالحصاء هي   


