
تعداد السكان 101: ما تحتاج لمعرفته
تعداد السكان 2020 أقرب مما تتخيل!

فيما يلي تذكير سريع بطبيعته ومدى أهمية إحصاء كل فرد.

إحصاء جميع 
األفراد.
ُيعنى تعداد السكان 

بإحصاء كل فرد يعيش في 
الواليات المتحدة 

األمريكية مرة واحدة فقط، 
وفي المكان المناسب.

 األمر متعلق 
بالتمثيل العادل.

ُتستخدم نتائج تعداد السكان كل 10 سنوات 
إلعادة تقسيم مجلس النواب، وتحديد عدد 

المقاعد الخاصة بكل والية.

التعداد أمر وارد في 
الدستور.

ينص دستور الواليات المتحدة األمريكية على وجوب 
إحصاء جميع األفراد في الدولة كل 10 سنوات. وقد تم 

إجراء أول تعداد للسكان في عام 1790.

األمر متعلق بإعادة 
تحديد الدوائر 

االنتخابية.
بعد إجراء تعداد السكان في كل عقد، يعيد 

مسؤولو الوالية ترسيم حدود الدوائر التشريعية 
الخاصة بالكونجرس والوالية في والياتهم لتعبر 

عن التغيرات التي تطرأ على عدد السكان.

المشاركة واجب 
مجتمعي.

يعتبر استكمال تعداد السكان أمًرا 
إلزامًيا، وهو وسيلة للمشاركة في 

النظام الديمقراطي واإلقرار بوجودك.

األمر متعلق بمبلغ 
675 مليار دوالر.

يعتمد توزيع ما يزيد على 675 
مليار دوالر على هيئة أموال 

فيدرالية وِمنح ودعم مالي 
للواليات والدول والمجتمعات 

على بيانات تعداد السكان.

وُتنَفق األموال على المدارس 
والمستشفيات والطرق واألعمال 

العامة وغير ذلك من البرامج 
األخرى الحيوية.

المادة 1

البند 2



يتم استخدام بيانات تعداد السكان 
في كل ما يحيط بك.

يستخدم السكان تعداد السكان لدعم 
المبادرات المجتمعية التي تتضمن 

التشريع ونوعية الحياة وحماية المستهلك.

تستخدم الشركات بيانات تعداد 
السكان التخاذ قرارات بشأن مواقع 
بناء المصانع والمكاتب والمتاجر، 

وهو ما يوفر فرص العمل.

تستخدم الحكومات المحلية تعداد 
السكان ألغراض السالمة العامة 

واالستعداد للطوارئ.

يستخدم المطورون العقاريون 
تعداد السكان لبناء منازل جديدة 

وتجديد األحياء القديمة.

خصوصيتك 
محمية.

بإمكانك المساعدة في ذلك.

يحظر القانون على مكتب تعداد السكان نشر 
إجاباتك بشكل علني بأية طريقة من شأنها 

تحديد هويتك أو هوية أفراد عائلتك.
سيكون تعداد السكان لعام 
2020 أسهل من ذي قبل.

في عام 2020، سوف تتمكن من 
االستجابة لتعداد السكان عبر اإلنترنت.

أنت الخبير، ونحن بحاجة ألفكارك بشأن أفضل 
طريقة إلحصاء جميع األفراد في مجتمعك.

ويلتزم مكتب تعداد السكان بموجب 
القانون بعدم مشاركة إجاباتك مع أية 

وكالة حكومية أخرى.

العنوان 13
تعداد السكان
2020

ارسم 
مستقبلك
ابدأ من ھنا

تعداد السكان
تعداد السكان 2020

حتى تصبح نیویورك والیًة أفضل


