
 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

 بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو

 ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا جماربلا

.اينافلسنب يف

2020 ماعل ناكسلا ءاصحإ
تاذلا ةرصانم نع دروم 1/2 ةحفص

؟ناكسلا ءاصحإ وه ام

 نأ بجي ةرامتسا وه ناكسلا ءاصحإو .تاونس 10 لك ،يكيرمألا ناكسلا ءاصحإ بتكم همدقي يذلا ،ناكسلا ءاصحإ ىرجُي

 لوح تامولعم ناكسلا ءاصحإ عمجي .اهل ةعباتلا يضارألاو ميلاقألاو ةدحتملا تايالولا يف ناونع هيدل صخش لك اهألمي

 كلذ يف شيعي نم لكل ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا ءلم ةرسأ لك يف طقف دحاو صخش ىلع بجيو .ةرسأ لك يف دارفألا

.قئاقد 10 يلاوح ةرامتسالا ءلم قرغتسيو .لزنملا

 ،ةعيرسلا قرطلا ءاشنإ كلذ لمشي نأ نكميو .ةفلتخملا تاعامجلل دراوملا ريفوت متي فيكو نيأ ناكسلا ءاصحإ ررقي

 ةيالو لك نع نيلثمملا ددع ناكسلا ءاصحإ ررقي امك .عمتجملا يف ئراوطلا تالاح يف نيلماعلا ريفوت وأ ،سرادملا وأ

 صاخشألا تاجايتحا ةيبلتل جماربلل دراوملا ريفوت نكمملا نم لعجي ناكسلا ءاصحإ نإ .يكيرمألا سرجنوكلا يف

.ةدحتملا تايالولا يف نوشيعي نيذلا

:ةحورطملا ةلئسألا

؟2020 ليربأ 1 يف لقنتملا لزنملا وأ ،ةقشلا وأ ،لزنملا اذه يف نوميقي وأ نوشيعي اوناك نيذلا صاخشألا ددع مك

؟ضرق وأ يراقع نهرب ةرسألا هذه يف صخشل مأ كل كولمم لقنتملا لزنملا وأ ،ةقشلا وأ ،لزنملا اذه له

؟كفتاه مقر وه ام

.تقولا بلغأ اهيف نوشيعي يتلا نكامألا يف صاخشألا ءاصحإل وه لاؤسلا اذه

.نورجأتسي نيذلا صاخشألاب ةنراقم لزانم نوكلتمي نيذلا صاخشألا ددع ةفرعمل وه لاؤسلا اذه

.كب لاصتالا ىلإ جاتحيو ةلئسأ ناكسلا ءاصحإ بتكم ىدل ناك لاح يف طقف اذه

.1 صخشلا نع تامولعم

 وأ ،يفرصم باسح وأ ،لاومأ وأ ،يعامتجا نامض مقر نع اًدبأ ناكسلا ءاصحإ لأسي نل :ةمهم تامولعم

.ةيسنجلا نع وأ ،نامتئالا ةقاطب تامولعم وأ ،يسايس يأر

.ةرسألا يف نييفاضإ صاخشأ نع تامولعم

.لزنملا يف شيعي غلاب صخش يأ وأ ،لزنملا كلتمي وأ ،راجيإلا عفدي يذلا وه 1 صخشلا

.قرعلاو ،داليملا خيراتو ،رمعلاو ،سنجلاو ،مسالا نع لاؤسلا اذهلأسيس

.1 صخشلا .ةرسألاب طابترالا ىدمو ،يعيبطلا ةماقإلا ناكمو ،مسالا نع ناكسلا ءاصحإ لأسيس

؟ناكسلا ءاصحإ ةيمهأ ببس ام



 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

 بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو

 ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا جماربلا

.اينافلسنب يف

2020 ماعل ناكسلا ءاصحإ
تاذلا ةرصانم نع دروم 2/2 ةحفص

 متي ىتح ربوتكأ ةياهن لولحب ةرسأ لكل ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا ءلم بجي :ةمهم تامولعم

.تارارقلا هذه ذاختال ةحيحصلا تامولعملا مادختسا

؟اهلامكإ يرجي فيك

 لامكإ ةيفيك لوح تاهيجوت نمضتيس امك .ديربلا قيرط نع 2020 ماعل ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا ءلمل اًبلط لزانملا نم ديدعلا ىقلتتس

.اًيصخش وأ ،تنرتنإلا ربع وأ ،ديربلا وأ ،فتاهلا قيرط نع ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا ءلم نكميو .ناكسلا ءاصحإ

تنرتنالا ربع

ديربلا ربع

.my2020census.gov عقوملا ىلع ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا لمكأ

 عاجرإلا فورظم نأ نم ققحتلا قيرط نع كب ةصاخلا ةرامتسالا ةحص نم دكأت

 ةيالوب ليفنوسرفيج يف امإ يكيرمألا ناكسلا ءاصحإ بتكم ىلإ هجوم

.انوزيرأ ةيالوب سكينيف وأ ،انايدنإ

فتاهلا ربع

اًيصخش

.844-330-2020 مقرلاب لاصتالا قيرط نع ناكسلا ءاصحإ ةلئسأ نع ةباجإلا كنكمي

.كتملاكم ىلع اًدر كلذ ناك اذإ الإ قالطإلا ىلع كب لاصتالاب ناكسلا ءاصحإ بتكم موقي نل

.www.2020census.gov عقوملا ىلع ةغل لكل لمعلا ديعاوم ىلع عالطالا نكمي

 ءاصحإ ةرامتسا ألمت مل يتلا لزانملا اًيصخش ناكسلا ءاصحإ ولوؤسم عباتيس ،ربوتكأ رهش ىلإ سطسغأ رهش نم

.دعب ناكسلا

 ناك صخش لك نع تامولعملا نوكت نأ بجي ،ناكسلا ءاصحإ ةلئسأ نع ةباجإلا دنع :ةمهم تامولعم

.2020 ليربأ 1 يف كلزنم يف شيعي

 يتلا تامولعملا عيمج

 ناكسلا ءاصحإل اهعمج متي

!ةنمآ لظتو ةيمحم

.ةينابسإلاو ةيزيلجنإلا نيتغللاب ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا لاسرإ نكميو

 ليارب ةقيرط كلذ يف امب ىرخألا تاقيسنتلاو تاغلل ةبسنلاب

 ةرايز ىجرُي ،ةريبكلا ةعابطلا وأ ،ةيكيرمألا ةراشإلا ةغل وأ ،نيفوفكملل

www.2020census.gov.

.تنرتنإلا ربع ةرامتسالا ءلم دنع همادختسا متيس اًفرعم ناكسلا ءاصحإ باطخ يطعيس

.تامولعملا ظفح نكمي ال هنأل ةدحاو ةسلج يف ةرامتسالا نم ءاهتنالا بجي

.ديكأتلا مقر ىلع لصحتس ،ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا ميدقت دعبو


