
 

 من إعداد مكتب نائب مراقب الدولة في مدینة نیویورك 
 مكتب مراقب والیة نیویورك

110 State Street, Albany, NY 12236 
518-474-4015      www.osc.state.ny.us 

نیویورك. نظًرا لوجود العدید من المناطق التي یصعب 
إحصائھا في مدینة نیویورك ، ستستثمر المدینة أیًضا 

 ملیون دوالر مخصصة للتواصل.  40
تشمل جھود الوالیة والمدینة الشراكة مع المنظمات 

المجتمعیة المحلیة لتشجیع المشاركة. من بین الشركاء 
 ،   الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة في نیویورك  الرئیسیین

  ، االتحاد  الالتیني ، مجلس التخطیط الصیني األمریكي  
الجمعیة ،   مجلس عالقات الجالیة الیھودیة في نیویورك 

تحالف الھجرة  ، الوطنیة للنھوض باألشخاص الملونین
 .وزارة الریف والمھاجرینو  بنیویورك 

 ةمعلوماتك محمی
بموجب القانون ، یتم الحفاظ على سریة إجاباتك ویتم 

یحظر على مكتب استخدامھا فقط ألغراض إحصائیة. 
اإلحصاء مشاركة أي من معلومات التعریف الخاصة بك 

مع أي شخص ، بما في ذلك أعوان األمن ، ومالك 
العقارات ، والھیئات الحكومیة مثل دائرة اإلیرادات 

الداخلي (أو أي من مكوناتھ ، بما في الداخلیة أو األمن 
 ذلك أعوان الھجرة والجمارك).

 كیفیة المشاركة
، ستتلقى معظم األسر خطابًا یتضمن  2020في مارس 

تعلیمات حول كیفیة إكمال اإلحصاء عبر اإلنترنت أو 
الھاتف أو البرید (لن تتلقى جمیع األسر استبیانًا ورقیًا). 

باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة. تتوفر استبیانات ورقیة 
لغة  12یمكنك اإلجابة عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف بـ 

لغة.  60غیر اإلنجلیزیة ، وتتوفر أدلة المساعدة بـ 
سوف یزور مندوبي اإلحصاء المنازل التي ال تستجیب 

 إلى الرسالة األولى.
قم بالمشاركة ونشر الخبر. أخبر أصدقاءك وعائلتك 

مدى أھمیة وسھولة المشاركة. لن تحصل وجیرانك عن 
 على فرصة أخرى لیتم إحصائك لمدة عشر سنوات.

 لمزید من المعلومات ، تفضل بزیارة 
www.2020census.gov  أو اتصل على ، 

، أو اتبع @  800-923-8282 
uscensusbureau. 

 
 

الوالیات المتحدة   من كل عشر سنوات، یقتضي دستور 
الحكومة القیام بإحصاء السكان أو ما یعرف باسم 
اإلحصاء السكاني. وتم إجراء اإلحصاء كل عشر 

. سیحاول إحصاء السكان لعام 1790سنوات منذ عام 
إحصاء كل من یعیش في الوالیات المتحدة ،  2020

بغض النظر عن العمر أو العرق أو اإلثنیة أو الجنسیة أو 
القانوني. ھذا مھم ألن الحكومة تستخدم بیانات  الوضع

 التعداد من أجل:
تحدید عدد المقاعد التي سیتم تخصیصھا لكل والیة   •

في مجلس النواب األمریكي ، وإعادة رسم الدوائر 
التشریعیة الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة حسب 

 الحاجة ؛ 
تریلیون دوالر من التمویل  1.5تخصیص أكثر من  •

الي السنوي للوالیات والمحلیات للخدمات الفیدر
والبنیة التحتیة مثل المدارس والرعایة الصحیة 

 والطرق والتدریب المھني وغیر ذلك ؛ 
إجراء البحوث التي تساعد في تقییم احتیاجات  •

المجتمع وتقدیم الخدمات المناسبة ، وذلك من خالل 
االستعداد للطوارئ واالستجابة لھا ، والمنح 

 والقروض.

 لماذا یجب أن تشارك ؟
قد ال تتلقى المجتمعات التي ال یتم إحصائھا بدقة 

الخدمات التي تحتاجھا. نیویورك ھي واحدة من الوالیات 
 المعرضة لخطر نقص في اإلحصاء.

قد یؤثر العزوف عن اإلحصاء على بعض الناس أكثر 
من اآلخرین. یجد مكتب اإلحصاء أن المجتمعات التي 

یصعب حصرھا قد تشمل أشخاصاً ملونین أو مھاجرین 
أو أشخاص یعیشون في فقر أو في مساكن غیر تقلیدیة 
وأسر مع أطفال صغار أو عدم إتقان اللغة اإلنجلیزیة. 

 36الحضریة أن أكثر من للبحوث  CUNYیقدر مركز 
بالمائة من سكان والیة نیویورك یعیشون في مناطق 

یصعب إحصائھا. ھذه المناطق لدیھا معدالت استجابة 
منخفضة وتحتاج إلى مزید من التواصل للمساعدة في 

 منع العزوف عن المشاركة.
ملیون دوالر في جھود  70تعتزم والیة نیویورك استثمار 

 كل شخص من سكانالتواصل لضمان إحصاء 

 : تعد مشاركتك مھمة 2020اإلحصاء السكاني 
 

https://catholiccharitiesny.org/blog/what%E2%80%99s-new-2020-census
https://www.jcrcny.org/
https://www.jcrcny.org/
https://www.nysnaacp.org/census2020
https://www.nysnaacp.org/census2020
https://www.nyic.org/
https://www.nyic.org/
http://ruralmigrantministry.org/en/census-2020
http://www.2020census.gov/
http://www.2020census.gov/
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