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o بيانات تستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة  سنوات10مرة واحدة آل يـُقدم إحصاء السكان، الذي ُينظـّم ،
 :من السياسات التي تؤثر على المجتمع اآلسيوي األمريكي، بما في ذلك

ديق المالية الفيدرالية للواليات  مليار دوالر في الصنا300تخصيص أآثر من 
 إلنفاقها على الخدمات االجتماعية مثل صفوف تعليم اللغة اإلنجليزية جالياتوال

 .آلغة ثانية والتدريب المهني وخدمات الترجمة الشفهية
 والعناية الصحية واإلسكان والهجرة توظيفتطبيق قوانين الحقوق المدنية في التعليم وال

 .تواإلقراض والتصوي

 توفير أوراق االقتراع بلغتين؛
 .توزيع مقاعد الكونجرس على الواليات وتقرير التمثيل السياسي لألقليات العرقية واإلثنية

 
oبموجب أحكام  . إحصاء السكانمن خالل للمعلومات التي تقدمها السرية التامةعلى يتم الحفاظ س

 )USCIS( والهجرة التابعة للواليات المتحدة جنسيةالقانون ال يمكن تقاسم معلوماتك مع مصلحة ال
 أو الشرطة أو أصحاب )IRS( أو مصلحة الضرائب )ICE(أو إدارة تطبيق الهجرة والجمارك 

 .المباني أو الجيران
o الخاص بإحصاء السكان يسأل فقط بعض األسئلة البسيطة مثل 2010إن االستبيان العشري لسنة – 

 .العمر وتاريخ الوالدة، الِعرق وما إذا آنت مالكا أو مؤجرًا لمنزلكاالسم، عالقة القربى، الجنس، 
سوف تسأل ) مسح المجتمع األمريكي(ولكن بعض االستبيانات األخرى الخاصة بإحصاء السكان 

وال يتطرق استبيان إحصاء السكان  . والدخل واألصل الوطني وإتقان اللغة اإلنجليزيةجنسيةعن ال
 . إطالقًاإلى وضع الهجرة

o سوف تتلقى بواسطة البريد االستبيان الخاص بإحصاء 2010 )آذار(ومارس ) شباط(فبراير بين ،
إذا لم تستلم  .أجرة البريد مدفوعة مسبقًا .وأعده بالبريدأملئه بأدق المعلومات بقدر اإلمكان  .السكان

 . الجاليةمن عدد من مراآز" باإلحصاءآن مشموًال "االستبيان، يمكنك الحصول على نموذج 
oمن باب لباب في ") العّدادون("، سينتقل موظفو اإلحصاء 2010) تموز(ويوليو ) نيسان(إبريل  بين

 :وتتألف هذه العملية مما يلي .محلتكم للمتابعة مع أصحاب المنازل
إذا تعذر  .، يزور موظفو اإلحصاء المنازل التي لم يرجع أصحابها نماذج اإلحصاء بالبريدأوًال
 . الحصول على معلومات من أي شخص في المنزل، سوف يزورون الجيرانعليهم
 النموذج للتثبت من استكماله بصورة أعادت، يقوم موظفو اإلحصاء بزيارة المنازل التي ثانيًا

 .صحيحة
آن "، سيتثّبت موظفو اإلحصاء من المعلومات التي قدمها األفراد الذين أآملوا نموذج ثالثًا

 .تهمفي منطقما الذين حصلوا عليه من موقع " اءمشموال باإلحص
 

oيرجى التعاون معهم  .أآثر من مرة واحدةزيارة أحد المنازل ب موظفو اإلحصاء قومويجوز أن ي
 .فالغرض من ذلك هو ضمان الحصول على تعداد دقيق .واإلجابة على أسئلتهم
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o يشملك اإلحصاءن أن يمك، تفهم اإلنجليزيةإذا لم تكن حتى! 

 25 الذي سيكون مفتوحا من )TQA(اتصل بهاتف مرآز المساعدة في إجابة االستبيان 
1-866--إن رقم الهاتف هو . 2010) تموز( يوليو 23 لغاية 2010) شباط(فبراير 

 .  فلديهم أفرادًا يتكلمون لغتك. 872-6868
oإحصاء السكان يمكنك ملء االستبيان على الهاتف وباستطاعة مندوب 

 .اإلجابة على أي استفسارات إضافية
o يمكنك طلب نسخة ورقية من االستبيان باللغات الصينية، أو الكورية أو

 .الفيتنامية  أو األسبانية أو الروسية
o وأخيرا، إذا احتجت إلى المساعدة في لغة أخرى غير اللغات المدرجة

 .ي مساعدأعاله، يمكنك أيضا طلب الحصول على دليل لغو
.  وأطلب أن يأتي موظف إحصاء يتكلم لغتك إلى منزلك المحليإحصاء السكانبمكتب اتصل 
 .سوف تـُقدم أرقام الهواتف هذه حال توافرها 

 
oإذا لم تكن متأآدًا من أن الشخص الذي يزور منزلك هو أحد موظفي إحصاء السكان، عندها 

 قدو .التي تصدرها الحكومة الفيدرالية" لسكانعداد إحصاء ا" إبراز شارة منها/ منهأطلب 
 مطبوعا بأحرف  "Census 2010"يحمل موظفو إحصاء السكان حقيبة سوداء تحمل اسم

 .آبيرة
إذا آنت قلقًا مع ذلك، يمكنك االتصال بمرآز إحصاء السكان اإلقليمي للتثبت من أن ذلك 

 .كانحصاء السالواليات المتحدة إلمكتب موظفي الشخص هو أحد 
 

o،إذا تصرف أي من موظفي إحصاء السكان تصرفًا غير الئق أو آشف عن معلوماتك الشخصية 
 فورًا على الهاتف رقم )AALDEF( صندوق الدفاع القانوني والتعليم اآلسيوي األمريكياتصل بـ

 . مراقبة أنشطة مكتب إحصاء السكان في واليات متعددةAALDEF يتولى  .5932-966-212
 AALDEF حاموآما إن م .للمعلومات الشخصيةإفشاء  عن أي سلوك غير الئق أو سوف نبلغ

 .سوف يتولون حماية خصوصيتك، والسيما إذا لم تكن تملك وثائق الهجرة
 
 

 !إن تعدادًا دقيقًا للمجتمع اآلسيوي األمريكي ُيعتبر أمرًا حاسمًاف هميةهذا القدر الكبير من األل نظرًا
 !شارك في إحصاء السكان
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