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لماذا التركيز عىل عد األطفال؟

كل من يعيش في الواليات المتحدة, من نحسب؟
بغض النظر عن الجنسية أو العمر. 

أكبر عدد من المنسيين في التعداد: األطفال

نعم، يشمل ذلك األطفال والرضع الذين تتراوح أعمارهم من 0 فما فوق
وكذلك األجداد وأفراد األسرة اآلخرين الذين يعيشون معك

فشل تعداد العام 2010 في حساب مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات. نتحدث غالًبا عن
حجم التعداد األمريكي العربي، ونعلم أن األطفال مدرجون في هذا التعداد. أظهرت رسالة اختبار عىل

األميركيين العرب أن 17% من الناس كانوا غير متأكدين أو لم يقوموا بعّد األطفال في أسرهم عند ملء
استمارات التعداد. بالنسبة للمهاجرين الجدد، قال 9% أنهم لن يحسبوا أطفالهم عند ملء استمارات

التعداد. وهي نسبة كبيرة من مجموع سكاننا. نحن نعرف كيفية تأثير التعداد عىل أطفالنا ومدارسنا
وبرامج المساعدة المختلفة، لهذا األمر علينا أن نحسب أطفالنا، بغض النظر عن أعمارهم

وبرامج العائالت منخفضة الدخل، ،Head Start العديد من برامج المساعدات الفيدرالية عىل غرار
تتأثر جميعها بعدد األطفال الذين تم ،(WIC) وبرنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع واألطفال
حسابهم في تعداد العام 2020. كما توظف باسم المنح األخرى مثل منح رعاية الطفل والتنمية، ومنحة
الخدمات الصحية لألم والطفل، حوالي 20 مليار دوالرٍ سنويًا إىل الواليات والمقاطعات بناًء عىل تعداد

السكان دون سن الخامسة

البرامج الفيدرالية المتأثرة بعدم احتساب األطفال

الموارد المدرسية واتخاذ القرارات
يستخدم المسؤولون المحليون والحكوميون بيانات التعداد التخاذ قرارات تؤثر عىل حياتنا اليومية، بما
في ذلك مدارسنا. تستخدم مجالس المدارس المحلية والمناطق التعليمية هذه البيانات لتحديد أشياء

مثل حجم الفصل وموارد المدرسة. يتم تحديد الخطوط العريضة للمنطقة التعليمية أيًضا من خالل
تعداد السكان. المكان الذي تقيم فيه والمدرسة العامة التي يرتادها أطفالك تعتمد عىل خطوط

المقاطعة التي يتم رسمها باستخدام أرقام إحصاء العام 2020
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احتساب كل األطفال

كيف يجب احتساب أطفالك؟

يتم احتساب األشخاص في "مكان إقامتهم المعتاد" (حيث تعيش معظم الوقت)
في 1 أبريل 2020، أو في تلك الفترة عامة

طالب الجامعات الذين يعيشون خارج

منازلهم أثناء تواجدهم في المدرسة
يجب احتسابهم في سكنهم الجامعي

سكن أو شقة

ال ينبغي احتساب طالب الجامعات الذين
يدرسون في الخارج أو يعيشون في بلد

آخر

يجب احتساب األشخاص في األماكن

التي تعيش فيها مجموعات من
األشخاص (مساكن الطلبة أو منازل

المجموعات أو المالجئ الطارئة أو

االنتقالية) في موقع مجموعتهم

كان التركيز عىل أهمية التعداد السكاني للعائالت واألطفال حافًزا كبيًرا استجاب له
العرب األمريكيون في بحثنا
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اذا كان طفلك يعيش معك، بغض النظر
عن سنه، فيجب عليك حسابه في نموذج

التعداد الخاص بك

رسائل عملية بخصوص األطفال

يؤثر التعداد عىل مستقبل أجيالنا القادمة

كن فخورا. وشارك في التعداد

ياال، ضمني وعائلتي في التعداد

يجب أن يتم احتساب األحفاد أو أطفال

أفراد األسر اآلخرين الذين يعيشون معك
في منزلك في نموذج التعداد

يتم احتساب بنات أو أبناء أخيك
المقيمين معك في منزلك عىل نموذج

التعداد

يجب أن يتم احتساب األطفال حديثي

الوالدة الذين ما زالوا في المستشفى،
عىل نموذج التعداد الخاص بك

يجب احتساب األطفال الذين يقسمون

وقتهم بين الوالدين أو أفراد األسرة داخل
األسرة التي سيكونون فيها في األول من

أبريل
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