
ما معنى تعداد السكان؟
التعداد هو إحصاء فعلي لجميع األشخاص الذين يعيشون في الواليات المتحدة ، والذي

يحدث كل 10 سنوات، المشاركة في التعداد مطلوبة بموجب القانون

من هم المشمولين في تعداد السكان؟
تُمأل استمارة  إحصاء تعداد السكان من قبل األسرة في المنزل ويجب إحصاء كل شخص

يعيش في المنزل بغض النظر عن وضعه القانوي. هذا ويشمل حاملي الجنسية االمريكية

وغيرهم  ومن جميع األعمار ، وكذلك األطفال الذين يعيشون في الواليات المتحدة

كيف استجيب للتعداد؟

سيكون لدى المشاركين  والول مرة فرصة االستجابة عبر االنترنت باستخدام

بطاقة خاصة ترسل اليك عبر البريد. وستكون استمارة  التعداد  متاحة عبر

اإلنترنت باللغة العربية ايضاً ويمكن إكمالها باستخدام الهاتف أو البريد

االكتروني ( أاليميل)ل

متى أستلم استبيان تعداد السكان؟
ستتلقى األسر بطاقة بريدية تحتوي عىل تعليمات للمشاركة في تعداد السكان عبر

اإلنترنت                            ، وذلك ابتداًء من منتصف شهر أذار. وسيتابع

موظفي مكتب اإلحصاء  صًيا العناوين التي لم يتم إحصاؤها خالل فترة الربيع

 والصيف  من عام 2020

ماهي أهمية تعداد السكان؟
بدون احصاء كامل ودقيق ، سنخسر التمثيل في الكونغرس وكذلك التمويل الفيدرالي

الحكومي للبرامج التي تهمك أنت وعائلتك بما في ذلك الرعاية الصحية واإلسكان

والمساعدة الغذائية ووجبات الغداء المدرسية لألطفال وغيرها من خدمات المجتمع
 

شير أرقام التعداد لعام 2010 إىل وجود 40،000 إىل 50،000 فقط من الكلدان يعيشون

في والية ميشيغان. ولكن الدراسة المستقلة التي أجرتها جامعة ميشيغان – في

ديربورن ومؤسسة الجالية الكلدانية وغرفة التجارة الكلدانية األمريكية كان لهما رقم

مختلف اختالًفا كبيرًا ، حيث بلغ عددهم حوالي 160،000 كلداني في ميشيغان. ولذلك

من المهم للغاية أن تُكمل األسر استبيان التعداد لضمان دقة إحصاء عدد أفراد جاليتنا

 التعداد لن يسأل عن:

الضمان االجتماعي ، وضعك القانوني ( لديك الجنسية االمريكية ام ال )، والمعلومات

لمصرفية ، او معلومات عن الدخل

ويحظر القانون تماًما تبادل المعلومات الشخصية في تعداد السكان مع أي وكالة

حكومية بما في ذلك وكاالت الهجرة ووكالت تنفيذ القانون

يوم تعداد  السكان العام
1 نيسان (أبريل) ،2020

إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إىل جهاز كمبيوتر أو لديك أسئلة حول إكمال استبيان تعداد السكان، يرجى زيارة

 مؤسسة الجالية الكلدانية في مدينة ستيرلنك هايتس ،  أو عن طريق االتصال بالرقم :7253- 722 (586)

جزء مهم جداً من تكملة مىلء استمارة
تعداد السكان هو أن تكتب أصول عائلتك

(أي الخلفية العرقية) من أجل ضمان التعداد
 الدقيق ألبناء الجالية

نموذج:
عىل كيفية مأل االستمارة وكتابة

العرقية حسب أنتمائك الشخصي
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