رقم موافقة  :0607-1006 OMBتنتهي صلحية هذه الوافقة ف 11/30/2021

دليلك للتعداد السكان لسنة 2020

كيف تشار

ف الستبيان الورقي للتعداد السكان لسنة 2020

2020 مرح ًبا ف التعداد السكان لسنة

.يجب عدّ الجميع

،الهدف من هذا التعداد السكان هو إحصاء كل من عيشون ف الول ات التحدة
 نحتاج مساعدتك للتأكد من أن. ومرة واحدة فقط وف الكان الصحيح،مرة واحدة
.الجميع ف مجتمعك تم ع ّده

.معلومات التعداد السكان مهمة

 تستخدم النتائج لتحد د. سنوات10 الدستور المر ك نص عل إجراء تعداد كل
 ورسم حدود التصو ت ف الدوائر النتخابية،عدد القاعد لكل ول ة ف الكونغرس
 مليار دولر أمر ك ف التمو ل الفيدرال675 وتحد د كيفية إنفاق أكث من
.للمجتمعات كل عام

.الشاركة هي واجبك الدن

استكمل التعداد السكان واجب؛ فهو طر قة للمشاركة ف الديقراطية التي نلكها
"!ونقول "أنا أشارك ف الحصاء

.معلوماتك سية

 تُسخدم إجاباتك فقط لتقد م الحصاء ول يكن.القانون الفيدرال حمي إجاباتك
.استخدامها ضدك من قبل أي وكالة حكومية أو محكمة
TM

This is the official questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

TM

This is the o˜cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

Start here
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OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.

Were there any additional people staying here on April 1, 2020
that you did not include in Question 1?

3.

Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

4.

What is your telephone number?

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

Mark all that apply.
Children, related or unrelated, such as newborn babies,
grandchildren, or foster children

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
mos t of the time.
• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online or call the number on page 8.

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws
Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters
People staying here temporarily

The census must also include people without a permanent
place to live, so:
• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
s taying here on April 1, 2020, count that person.

No additional people

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:
• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.
• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.
• L eave these people off your questionnaire, even if the y will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

1.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?
Rented?
Occupied without payment of rent?

We will only contact you if needed for official Census Bureau
business .
Telephone Number

How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

–

Number o f people =

مكتب الحصاء المر ك

–

استخدم هذا الدليل لستكمل الستبيان الورقي للتعداد
.2020 السكان لسنة

 ال صناد ق الب د وال2020 ستسل الستبيانات الورقية للتعداد السكان لسنة
.النازل ف جميع أنحاء الوطن

2

قبل أن تبدأ
.1

احض استبيانك وافتحه عل الصفحة الول.

.2

استخدم العلومات التوفرة ف دليل اللغة العربية هذا لتظليل إجاباتك ف الستبيان الورقي باللغة
النجليز ة .ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل.

.3

بعد الشخاص الذ ن عيشون ف هذا النزل أو الشقة أو النزل
قبل أن تجيب عن السؤال الول ،قم ّ
التنقل باستخدام البادئ التوجيهية أدناه.

عده
من الذي يجب ّ
بعد الشخاص الذين يعيشون ف هذا النزل أو
قم ّ
الشقة أو النزل التنقل:

يقوم مكتب الحصاء المريك كذلك بإجراء الحصاء
ف الؤسسات والماكن الخرى:

بعد جميع الشخاص ،با ف ذلك الطفال،
• قم ّ
الذ ن عيشون و نامون هنا ف معظم
الوقت.

بعد أي شخص موجود ف دار رعا ة
• ل تقم ّ
السني ،السجن ،الحبس ،مركز العتقال ،إلخ،
ف  1أبر ل /نيسان .2020

• إذا ل كن أي أحد عيش أو نام ف هذا
العنوان معظم الوقت ،أجب عل النتنت.

• ل تدرج هؤلء الشخاص ف الستبيان الخاص
بك ،حتى إذا كانوا سيعودون للعيش هنا بعد
مغادرتهم الكلية ،دار رعا ة السني ،الجيش،
السجن ،إلخ .وإل ،فقد تم ّعدهم مرتي.

يجب أن يتضمن التعداد السكان كذلك الشخاص
الذين ل يلكون مكان دائم للعيش فيه:
• فإذا كان هناك شخص ما ل يلك مكانا ً دائاً
للعيش فيه قيم هنا ف  1أبر ل /نيسان
بعد هذا الشخص.
 ،2020فقم ّ

اقرأ السئلة والتعليمت ف الصفحة التالية.
ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل.
مكتب الحصاء المر ك
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أكمل السئلة ف الصفحة المامية
ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل

كم عدد الشخاص الذين كانوا مقيمي أوساكني ف هذا النزل أو هذه الشقة أو
هذا النزل التنقل ف  1أبريل /نيسان 2020؟
عدد الشخاص
هل كان هنا أي أشخاص إضافيي يعيشون هنا ف  1أبريل/
نيسان  2020ل تدرجهم ف السؤال الول؟
اخت

كل ما نطبق.

 الولد ،ذي صلة بالعائلة أم ل ،مثل الواليد الجدد ،الحفاد ،أو الولد
الذ ن تلقوا رعا ة من خلل البنامج الحكومي Foster
 القارب مثل الولد البالغي ،أبناء العم أو بالصاهرة
 غي القارب ،مثل شكاء السكن أو الربيات القيمت
 الشخاص القيمون هنا بصفة مؤقتة
 ل وجد أشخاص إضافيي

ف هذا النزل أو هذه الشقة أو هذا النزل التّنقل —
اخت مربع واحد.
 عقار تلكه أنت أو أي شخص آخر ف هذا البيت و كون خاضعا لرهن
عقاري أو قرض؟ با ف ذلك قرض الصل العقاري.
 عقار تلكه أنت أو أي شخص آخر ف هذا البيت ملكية خالصة (بدون
رهن عقاري أو قرض)؟
 بال جار؟
 تسكن فيه بدون دفع ال جار؟
ما هو رقم هاتفك؟
سنتصل بك فقط إذا احتاج المر لجل أمور إدار ة تتعلق بكتب الحصاء.

رقم الهاتف
4

مكتب الحصاء المر ك

أكمل السئلة ف الجانب اليس من صفحة 2

ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل

ُرجى توفي العلومات الخاصة بكل شخص عيش هنا .إذا كان هناك شخص ما
عيش هنا و سدد ال جار أو يتلك محل القامة هذا ،فابدأ بذكره أو ذكرها بصفته
الشخص  .1إذا كان الالك أو الشخص الذي سدد ال جار ل عيش هنا ،فأبدأ بذكر
أي بالغ عيش هنا بصفته الشخص .1
ما اسم الشخص 1؟
الرجاء توفي اسم الشخص  1باللغة النجليز ة.

الحرف الول من اسم الب/
الوسط )(MI
ما جنس الشخص 1؟ اخت


أنثى )(Female

اسم العائلة

)(Last Name

السم الول

)(First Name

مربع واحد.


ذكر )(Male

ما عمر الشخص  1وما هو تاريخ ميلد الشخص 1؟
بالنسبة للطفال الذ ن أعمرهم أقل من سنة واحدة ،ل تكتب أعمرهم بالشهر.
اكتب  0كعمر لهم.

سنة الیلد

اليوم

الشهر

العمر ف 1
أبر ل /نيسان
،2020
بالسنوات

هل الشخص  1من أصل هسبان أو لتيني أو أسبان؟
 ل ،ليس من أصل هسبان أو لتيني أو إسبان
 نعم ،مكسيك ،مكسيك أمر كان ،تشيكانو
 نعم ،بورتور ك
 نعم ،كوب
 نعم ،من أصل هسبان أو لتيني أو أسبان آخر — اكتب ،عل سبيل الثال،
سلفادوري ،دومينيكان ،كولومبي ،غواتيمل ،إسبان ،إكوادوري ،إلخ.
مكتب الحصاء المر ك
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أكمل السؤال ف الجانب الين من صفحة 2

ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل
ما عرق الشخص 1؟
اخت

مربع أو أكث و اكتب الصول.

 أبيض — اكتب ،عل سبيل الثال ،ألان ،أ رلندي ،إنجليزي ،إ طال ،لبنان،
مصي ،إلخ.
 أسود أو أمر ك من أصل إفر قي — اكتب ,عل سبيل الثال ،أمر ك من
أصل إفر قي ،جاما ك ،من ها تي ،نيجيي ،أثيوب ،صومال ،إلخ.
 سكان أمر كا الصليي أو سكان ألسكا الصليي — اكتب اسم القبيلة
(القبائل) السجلة أو الساسية ،عل سبيل الثال ،أمة النافاجو ،قبيلة بلك
فيت ،الا ا ،الزتيك ،أصيل القر ة من الحكومة التقليد ة للبارو أ نوبيات،
جمعة نوم إسكيمو ،إلخ.
 من سكان هاواي الصليي  فيتنامي  صيني
 فلبيني
 كوري
 من ساموا
 هندي
 ابان
 تشامورو
 أسيوي آخر — اكتب،
 غيهم من سكان جرز
عل سبيل الثال،
الحيط الهادئ — اكتب،
باكستان ،كمبودي،
عل سبيل الثال ،تونغي،
همونغ ،إلخ.
فيجي ،مارشال ،إلخ.
 عرق آخر — اكتب العرق أو الصل.
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مكتب الحصاء المر ك

أكمل السئلة لكل شخص إضاف

كل شخص إضاف سيطرح عليه السؤالي أدناه
ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل

هل يسكن هذا الشخص أو يقيم ً
عادة ف مكان آخر؟
اخت كل ما نطبق.
ل
 نعم ،مع أحد الوالد ن أو قر ب  نعم ،من أجل الكلية
آخ ر
 نعم ،ف مهمة عسكر ة
و
أ
سمي
مو
مسكن
ف
م،
 نع
 نعم ،من أجل الوظيفة أو
ي
ثانو
العمل
 نعم ،ف السجن أو الحبس
 نعم ،ف دار لرعا ة السني
 نعم ،لسبب آخر

ما هي علقة هذا الشخص مع الشخص 1؟
اخت

مربع واحد.

 الزوج أو الزوجة من الجنس الخر
 ش ك الحياة بدون زواج من الجنس الخر
 الزوج أو الزوجة من نفس الجنس
 ش ك الحياة بدون زواج من نفس الجنس
 البن أو البنة
 البن أو البنة بالتبني
 ابن أو ابنة الزوج أو الزوجة
 الخ أو الخت
 الب أو الم
 الحفيد
 والد  /والدة الزوج أو الزوجة
 زوج البنة أو زوجة البن
 قر ب آخر
 ش ك سكن
 طفل تلقى رعا ة من خلل البنامج الحكومي Foster
 شخص آخر من غي القارب
مكتب الحصاء المر ك
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أكمل صفحة  8إذا قمت بإحصاء أكث من ستة أشخاص
ل تكتب إجاباتك عل هذا الدليل

الحرف الول من اسم الب/
الوسط )(MI

اسم العائلة

)(Last Name

ذو صلة بالشخص 1؟
 نعم )(Yes
 ل )(No

سنة الیلد

اليوم

الشهر

العمر ف  1أبر ل/
نيسان ،2020
بالسنوات

السم الول

)(First Name

أنثى )(Female

ذكر )(Male

ُرجى إرسال استبيان اللغة النجليز ة الكتمل بالب د ف مظروف خدمة الب د مدفوعة الجر الذي تسلمته.

التعداد السكان لسنة 2020

أسهل من أي وقت مض.

هل تعلم أنه يكنك الشاركة بالجابة
عل النتنت؟

إذا كنت تسطيع استكمل التعداد السكان لسنة 2020
عل النتنت ،اذهب لعنوان الوقع عل الشبكة الطبوع عل
الستبيان.

دليل فيديو مصور لستكمل التعداد
السكان لسنة  2020عل النتنت
متوفر عل
2020census.gov/languages

D-G (ara) Arabic
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مكتب الحصاء المر ك

