
سئلة الخيارات المتعددة

تقديم اإلجابة عبر اإلنترنت

تقديم االجابة عبر الهاتف

اإلجابة عىل النسخة الورقية

سيمثل تعداد العام 2020 سابقة في التاريخ، إذ سيتمكن المشاركون من تقديم
إجاباتهم عبر اإلنترنت. سيتم استدعاؤك لتقديم إجاباتكم في منتصف شهر مارس
وستتضمن معرًفا فريًدا، إال أنه يمكنك أيضا ملء النموذج دون استعمال هذا

المعرف. ستحصل 20% من األسر أيًضا عىل نموذج ورقي يحتوي عىل معرف فريد.

يمكن الوصول إىل خيار تقديم االجابة عبر اإلنترنت من جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو
هاتف ذكي. سيكون النموذج مترجما إىل 13 لغة، بما في ذلك اللغة العربية، إذا

اخترت الرد عبر اإلنترنت

كما في التعداد السابق، يمكنك أيًضا استخدام الهاتف إلرسال اجاباتك. يمكنك طرح
أسئلتك حول التعداد عبر الهاتف عىل ممثلي مكتب اإلحصاء باإلضافة إىل ملء
االستمارة شفوياً عىل الممثل عبر الهاتف. سيكون خيار الهاتف أيًضا متاحا بـ 13 لغة،
بما في ذلك اللغة العربية

يمكنك، مثل ما حصل مع التعداد السابق، إرسال نموذج ورقي. وقد صرح مكتب
اإلحصاء أن كل شخص سوف يحصل في نهاية األمر عىل استمارة ورقية. سيرسل لك

المكتب نموذًجا ورقًيا في رسالته الرابعة إذا لم تحصل عىل النموذج الورقي في الرسالة

البريدية األوىل. سيكون النموذج الورقي متاحا باللغة اإلنجليزية واإلسبانية فقط، ومع
.ذلك يمكنك استخدام دليل اللغة الذي أنشأه المكتب والذي يتكون من 59 لغة

تأكد من ضمك في التعداد!
 #YallaCountMeIn #2020Census #CountMeIn #WeCount

https://yallacountmein.org/    |    https://twitter.com/yallacountmein

https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/planning-management/language-resources.html
https://yallacountmein.org/


الموارد اللغوية

ستكون خيارات تقديم االجابة عبر الهاتف وعبر االنترنت متاحة باللغات: اإلنجليزية،
اإلسبانية، الصينية (الماندرين والكانتونية)، الفيتنامية، الكورية، الروسية، العربية،
التاغالوغية، البولندية، الفرنسية، الكريولية الهايتية، البرتغالية، واليابانية

تأكد من ضمك في التعداد!
 #YallaCountMeIn #2020Census #CountMeIn #WeCount

https://yallacountmein.org/    |    https://twitter.com/yallacountmein

خيارات تقديم االجابة عبر الهاتف ودليل اللغة عبر

اإلنترنت

موارد المجتمع
ستتوفر موارد وبيانات مختلفة حول التعداد بلغات متعددة:

         www.yallacountmein.org :العربية 

للمزيد من المعلومات وتقديم المساعدة
تحتوي المكتبات المحلية عىل أجهزة كمبيوتر لالستخدام المجاني ألفراد المجتمع الذين لديهم بطاقة

مكتبة. اتصل بمكتبتك المحلية للحصول عىل مزيد من المعلومات حول استعمال الكمبيوتر
 

باإلضافة إىل الخط الساخن لمكتب اإلحصاء لطرح األسئلة وملء النموذج، يمكنك االتصال بجمعيات 
المجتمع المدني التي تعمل مًعا لضمان حسن سير ودقة تعداد العام 2020. يمكنك االتصال بالخطوط

الساخنة لطرح أي أسئلة واإلبالغ عن أي مخاوف قد تعتريكم، بما في ذلك المتعلقة بالمعلومات من
.مكتب اإلحصاء

3DDOUNI-833 اللغتين اإلنجليزية / العربية: 

https://yallacountmein.org/

