شارك يف تعداد السكان لتشكِّل مستقبلك يف والية بنسلفانيا
ال شك أنك سمعت بالتعداد األمرييك للسكان ،وهو تعداد السكان عىل املستوى الوطني الذي يحدث مرة كل عرشة أعوام .قد تتساءل “ملاذا يهمني
التعداد؟”
هناك ثالثة أسباب بسيطة .أوالً ،يفرض دستور الواليات املتحدة تعداد كل شخص مقيم بالدولة كل عرشة أعوام .ثانيًا ،من املهم املشاركة للتأكد من أننا
نحصل عىل متثيل عادل يف الكونغرس .وثالثا ،سيؤثر تعداد السكان بوالية بنسلفانيا اإلنفاق الفيدرايل والسياسات الفيدرايل وعملية اتخاذ القرارات عىل
املستوى الفيدرايل يف العقد القادم.
من ينبغي عليه املشاركة؟
بساطة ،ينبغي عىل الجميع املشاركة .يغطي تعداد السكان البالد بأكملها ،وكل شخص يعيش فيها .يتم تعداد الفرد حسب املكان الذي يعيش فيه اعتبا ًرا
من  ١أبريل (نيسان)  .۲۰۲۰رمبا تعيش يف سكن جامعي (مثل مسكن أو دار لرعاية املسنني) أو شقة أو منزل .رمبا تعاين من الترشد .بغض النظر عن وضعك
املعييش ،فأنت تعترب من سكان بنسلفانيا .ال يهم أيضً ا حالتك الجنسية أو عمرك أو نوعك الجنيس .إذا كنت تعيش هنا ،فأنت مهم لوالية بنسيلفانيا
ومحسوب يف تعداد السكان.
ملاذا تهمنا إجابتك
تتغري األحياء مبرور الوقت ،ويرصد تعداد السكان الزيادة والنقصان والتغيريات يف الرتكيبة السكانية للمجتمع .تُستخدم هذه املعلومات املأخوذة من التعداد
يف تحديد الدوائر الترشيعية بالكونجرس والواليات املتحدة ،وتحديد عدد املقاعد التي تحصل عليها كل والية يف مجلس النواب بالواليات املتحدة .كام
ت ُستخدم يف توزيع ماليني الدوالرات عرب التمويل الفيدرايل.
يف الواقع ،تتلقى والية بنسلفانيا  ۲٦.٨مليار دوالر سنويًا من الربامج املمولة من الحكومة الفيدرالية .هذا يعني حوايل  ۲۰۰۰دوالر لكل فرد يعيش يف والية
بنسلفانيا كل عام .يدعم التمويل الفيدرايل العديد من الربامج والخدمات لوالية بنسلفانيا ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية واملساعدة الغذائية والتعليم والنقل
واإلسكان وتنمية املجتمع واألرس وغري ذلك.
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ماذا عن خصوصية البيانات واألمن؟
إن حامية خصوصيتك والحفاظ عىل أمن البيانات أمر مهم للحكومة الفيدرالية ولوالية بنسلفانيا .ينبغي عىل املقيمني عدم القلق بشأن السالمة واألمان،
حيث ال ميكن استخدام إجابات تعداد السكان ضدك ،ويتوىل خرباء أمنيون يعملون عىل أعىل املستويات إدارة أمن البيانات .ممنوع عىل مكتب التعداد
األمرييك اإلفصاح عن أي معلومات تحدد هوية األفراد مبوجب الباب  ١٣من مدونة قوانني الواليات املتحدة ،ويواجه أي شخص يخرق هذا القانون غرامة
تصل إىل  ٢٥٠,٠ ٠ ٠دوالر و /أو السجن ملدة تصل إىل خمسة أعوام.
كيف تشارك وتدعم مجتمعك خالل تعداد السكان؟
يستطيع املقيمني الرد عىل النموذج عرب الربيد والهاتف ،وللمرة األوىل عىل اإلطالق :عرب اإلنرتنت .ستتلقى معظم األرس دعوة التعداد الخاصة بهم عرب الربيد
بحلول  1أبريل  .٢٠٢٠ستتلقى معظم األرس دعوة التعداد الخاصة بهم يف صناديقهم الربيدية ،وسيتلقى حوايل  5٪من األرس دعوة التعداد الخاصة بهم
عندما يسلمها لهم مسئول التعداد.
إذا زارك شخص ما من أجل تعداد  ،٢٠٢٠فتأكد من أنه ميلك بطاقة هوية صالحة مع صورته وعالمة وزارة التجارة األمريكية وتاريخ انتهاء الصالحية .إذا
كنت تشك أنك تتعرض لعملية احتيال ،فاتصل بالرقم  ٨٠٠-٩٢٣- ٨٢٨٢للتحدث مع أحد ممثيل مكتب اإلحصاء املحيل .إذا كان الشخص الذي رازك ال يعمل
لدى املكتب ،فاتصل بقسم الرشطة املحيل.
ملعرفة مزيد من املعلومات واملوارد املتعلقة بتعداد الواليات املتحدة  ،٢٠٢٠يُرجى زيارة الرابط التايل.PA.gov/census :

صوتك يشكِّل مستقبل والية بنسلفانيا.
كن جا ًرا صال ًحا وانرش الخرب.
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