شارك يف التعداد السكاين
مل يحيص تعداد السكان يف الواليات املتحدة لعام  2010عددا ً كبريا من الشباب– حيث أن أكرث من طفل من بني كل  10أطفال دون سن
الخامسة مل يشملهم التعداد .وعندما نخفق يف تعداد األطفال ،فإن الربامج التي تدعم رفاهيتهم  -مثل رعاية األطفال واملدارس والتأمني
الصحي واإلسكان والنقل العام – لن تحصل عىل األموال املطلوبة يف السنوات العرش القادمة ،و هذا بعني ضياع طفولة بأكملها.

ما هو التعداد؟

يتطلب دستور الواليات املتحدة من الحكومة أن تحيص كل شخص يعيش يف الواليات املتحدة كل عرش سنوات .وللبدء يف التعداد ،ستتلقى
كل أرسة بري ًدا بحلول منتصف آذار/مارس من مكتب التعداد السكاين األمرييك .فإذا مل ترد األرس عىل هذا الربيد بحلول أواخر نيسان/أبريل،
فسوف يتابع األمر موظف التعداد شخصيًا.

ما أهمية التعداد؟

•ستستخدم معلومات التعداد لتوزيع أكرث من  1.5تريليون دوالر من األموال الفيدرالية  ،مبا يف ذلك متويل املدارس واملستشفيات والطرق
يف جميع املجتمعات املحلية يف الواليات املتحدة.
•سيستخدم التعداد لتحديد كيفية متثيل املجتمعات املحلية يف الكونغرس األمرييك ،واملجالس الترشيعية للوالية ،وحتى يف مجالس
املدارس.
•سيساعد التعداد يف تحديد مقدار األموال التي تتلقاها مدرستك لتقليل عدد الطالب يف الفصول الدراسية ،ودعم املعلمني ،وتقديم
وجبات مجانية ومخفضة ،ومساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة .فجميع األطفال سيكسبون عندما يتم إحصاؤهم هم وأصدقائهم.

التعداد آمن

•ستستخدم معلومات التعداد ألغراض إحصائية فقط ،لفهم السكان واملجتمعات املحلية فهامً أفضل.
•يحظر القانون الفيدرايل بشدة استخدام معلومات التعداد لغايات إنفاذ القانون أو بشأن الهجرة أو أي سبب يتعلق بفرد أو أرسة .ميكن
معاقبة موظفي التعداد الذين يفصحون عن معلومات رسية بالسجن ملدة  5سنوات وبغرامة قدرها 000ر  250دوالر.

كيف نحسب؟

•احيص كل شخص يقيم يف منزلك ،بغض النظر عن العمر أو العالقة مع ذلك الشخص ،خاص ًة إذا مل يتم احصاؤهم يف مكان آخر .يحسب
األطفال (حتى لو كانوا ال يزالون يف املستشفى) وكذلك الحال إن كان ابن أختك أو أخيك أو ابنتك من زوجتك/زوجك أو جدتك أو
حفيدك يسكن معك.
•التعداد سهل .حيث ميكن لألرس تعبئة النموذج ثم إرساال بالربيد املرتجع أو عرب الهاتف أو اإلنرتنت .النامذج متوفرة باللغة اإلنجليزية
إضافة إىل إثني عرش ( )12لغة أخرى .تتوفر أدلة التعداد بـ  60لغة.
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