
The 2020 Census

Make sure you are counted!
 #YallaCountMeIn #2020Census #CountMeIn #WeCount

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

When Do We Get the Census Form?

Who counts? Everyone who lives in the Unites States, regardless of
citizenship status.  

Starting March 12/13 and for sure by the 18th everyone will have letters from the
Census Bureau in their mailboxes inviting them to fill out the 2020 Census.

Online Response  

Yes, that includes children age 0 and older as well as grandparents,
and other family members living with you!

-80% of homes get letter inviting you to self respond online (in 13 languages, including Arabic)
-20% of homes also get paper response ( in English & Spanish)
-All homes will get language assistance sheet with 13 toll-free numbers and language guides
in 59 languages, both the number and guide come in Arabic and English. 
-You can respond online without unique ID
 

-By March 18th you will have
been invited to fill out the

census online at
www.2020census.gov. 

-The online response option will
also be live during post

enumeration period, to allow
people to fill out their forms
instead of having a census
worker come to your door.

For any questions call: 833-3DDOUNI; 833-333-6864

How Do We Fill Out Our Census Form?
Phone Response 

Paper Response 

-You will be able to call
844-416-2020 to fill out

your Census form in Arabic.  
-For filling out your form in
English you can call 844-

330-2020. 

-20% of households will get a
paper form with their initial
letter inviting them to fill out

the form. You only have to fill
out once.

-By the fourth mailing, meaning
the third one after the your

initial letter from the Bureau, all
households will be mailed an
English and Spanish form.  

Any further questions about the 2020
Census and the Arab American count can
be answered by calling the Yalla, Count

Me In! Hotline.

Yalla Count Me In! Hotline
(833) 3DDOUNI 
(833) 333-6864

But how do I

answer the Race

& Ethnicity

Question?

Step 1: Check off the "some other
race" category (last box
underneath the question).
Step 2: Write in your families origin
(for example Lebanese, Egyptian,
Palestinian, Yemeni, etc.)
PLEASE NOTE: Regardless of what
you check off, be sure you write

where you or your family are from. 

https://yallacountmein.org/
https://yallacountmein.org/


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

كمواطن عربي

أمريكي، كيف 

يمكنني ملء

مارة التعداد
است

 الخطوة ١: اختر فئة "عرق آخر
المربع األخير أسفل السؤال)

 الخطوة ٢: اكتب أصل عائلتك (مثل
لبنانيين، مصريين، فلسطينيين أو

(يمنيين، إلخ
مالحظة: تأكد من كتابة أصلك أنت أو

عائلتك

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

احصاء سكاني 2020

متى نحصل عىل نموذج التعداد؟
ابتداًء من ١٣ و١٣ مارس (آذار)، وبحلول الثامن عشر ١٨، سيكون لدى الجميع رسائل من مكتب
التعداد عبر صناديق البريد الخاصة بهم ودعوتهم لملء استبيان التعداد السكاني لعام ٢٠٢٠م

الرد عىل االنترنت

٨٠ ٪ من المنازل ستحصل عىل رسائل تدعوهم لتعبئة االستبيان عبر اإلنترنت (واالستبيان مترجم اىل١٣ لغة-
(بما في ذلك اللغة العربية

 ٢٠ ٪ من المنازل ستحصل أيًضا عىل االستبيان (باللغة اإلنجليزية واإلسبانية 
ستحصل جميع المنازل عىل دليل وتعليمات لغوية تحتوي عىل ١٣ رقم هواتف مجانية لالستفسار وأدلة

.لغوية بـ ٥٩ لغة، كال الدليل والتعليمات سيكون باللغتين العربية واإلنجليزية. أيضاً

قبل ١٨ مارس ، ستتم دعوتك لملء
  اإستبيان الخاص بالتعداد عىل

  اإلنترنت عىل هذا الرابط
 www.2020census.gov

 
يمكنك أيًضا الرد عىل عبر األنترنت

خالل فترة ما بعد التعداد، هذا
سيسمح بملء استماراتهم، بدالً من

أن يأتي موظف التعداد إىل باب
منزلك

كيف نمأل نموذج التعداد السكاني الخاص بنا؟

عبر الهاتف النموذج الورقي

تستطيع اإلجابة وتعبئة استبيان
التعداد السكاني باللغة العربية
عبر الهاتف أو االتصال عىل

الرقم : 2020-416-844
 

وباللغة اإلنجليزية أتصل عىل  
 الرقم: 844- 2020-330

ستحصل 20٪ من األسر عىل نموذج

ورقي مع خطابهم األولي الذي
يدعوهم لملء النموذج الخاص

بالتعداد السكاني وما عليك سوى
ملء االستبيان مرة واحدة فقط

 
عن طريق البريد الرابع الذي

سيصلك اىل عنوانك - وهذا يعني

البريد الثالث بعد األول - الذي
يحتوي عىل معلومات أولية، هذا

البريد يحتوي عىل االستبيان لجميع
.األسر باللغة العربية واإلنجليزية

يمكننا اإلجابة عىل أي أسئلة أخرى حول
التعداد السكاني لعام 2020 ,  من خالل

 االتصال بنا عىل الخط الساخن
 يال ضمني للتعداد

ياال ضمني للتعداد! الخط الساخن
(833) 3DDOUNI 
(833) 333-6864

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

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

 833-333-6864 ; 833-3DDOUNI :ألية أسئلة اتصل

https://yallacountmein.org/
https://yallacountmein.org/

