
معلومات أساسية عن التعداد السكاني: ما الذي تحتاج إلى معرفته
التعداد السكاني لسنة 2020 أقرب مما تظن!

ّهمية عد الجميع. وإليك تذكرة سريعة بماهيته وسبب أ

ُ

ً

ُ

ّيجب عد  
الجميع

 يعمل التعداد السكاني
ّعلى عد كل من  

 يعيشون في الواليات
 المتحدة، مرة واحدة،

 ومرة واحدة فقط، وفي
المكان الصحيح.

ً

 يتعلق التعداد
بالتمثيل العادل.

 كل 10 سنوات، تستخدم نتائج
 التعداد السكاني إلعادة توزيع مجلس

 النواب، تحديد عدد المقاعد التي
تحصل عليها كل والية.

 التعداد منصوص
عليه في الدستور.

ّمريكي بعد جميع من في  يوصي الدستور األ
 البلد كل 10 سنوات. تم إجراء التعداد السكاني

األول في عام 1790.

 يتعلق التعداد بـ675
مليار دوالر تقريبا.

يعتمد توزيع ما يزيد عن 675
 مليار دوالر من التمويل الفيدرالي

 والمنح والدعم المقدم للواليات
 والمقاطعات والمجتمعات على

بيانات التعداد السكاني.

 وينفق المال على المدارس
 والمستشفيات والطرق واألعمال

 العامة وغيرها من البرامج
الحيوية.

 يتعلق التعداد بإعادة
تقسيم المناطق إداريا.

 بعد كل تعداد سكاني للعقد، يقوم المسؤولون
 بإعادة رسم الدوائر التشريعية للكونغرس والوالية

في والياتهم لمراعاة التغير في عدد السكان.

 المشاركة هي
واجبك المدني.

 استكمال التعداد السكاني
 واجب: فهو طريقة للمشاركة
 في الديمقراطية التي نملكها

والقول "أنا أشارك في اإلحصاء!"



ً

َ ُ

 يتم استخدام بيانات
 التعداد السكاني في كل

مكان من حولك.

ّ

 يستخدم السكان التعداد السكاني
 لدعم المبادرات المجتمعية التي

 تتضمن التشريعات وجودة الحياة
والدفاع عن المستهلك.

 فالشركات تستخدم بيانات التعداد
 السكاني لتقرير أماكن بناء المصانع
 والمكاتب والمخازن، مما يؤدي إلى

خلق فرص عمل.

 تستخدم الحكومات
 المحلية التعداد السكاني
 لسالمة العامة واالستعداد

للطوارئ.

 يستخدم مطورو العقارات
 التعداد السكاني لبناء
 منازل جديدة وتنشيط

األحياء القديمة.

 خصوصيتك
محمية.

 إن قيام مكتب اإلحصاء بنشر إجاباتك
 علنيا بطريقة يمكن أن تحدد هويتك
أو بيتك من األمور المخالفة للقانون.

 بموجب القانون، ال يمكن تستخدم
 إجاباتكم ضدكم وال يمكن استخدامها

إال إلعداد اإلحصاءات.

 تعداد سنة 2020
سيكون أسهل مما سبق.

 في تعداد 2020، ستتمكن من االستجابة
للتعداد السكاني على اإلنترنت.

يمكنك المساعدة.
 أنت الخبير - نحتاج أفكارك فيما يتعلق
 بأفضل طريقة للتأكد من أن الجميع في

مجتمعك يتم عده.

 اكتشف كيفية المساعدة على
CENSUS .GOV/PARTNERS




