
 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

 بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو

 ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا جماربلا

.اينافلسنب يف

 لايتحالاو بصنلا تالاح نم اًرذح نك

!ناكسلا ءاصحإ يف
تاذلا ةرصانم نع دروم 1/2 ةحفص

؟2020 ماعل يكيرمألا ناكسلا ءاصحإ وه ام

 ةدحتملا تايالولا يف شيعي صخش لك ءاصحإو دعب ةدحتملا تايالولا يف ناكسلا ءاصحإ موقي ،تاونس رشع لك

 يف نوشيعي نيذلا صاخشألا نع ةيساسألا تامولعملا عمج لالخ نم ةدحتملا تايالولل ةعباتلا ةسمخلا ميلاقألاو

.مهنع ليصافتو ةدحتملا تايالولا يف نوشيعي نيذلا صاخشألا ددع يلامجإب ةموكحلا تامولعملا هذه دوزت .كلزنم

؟ناكسلا ءاصحإ يف كراشأ نأ يل ةبسنلاب مهملا نم اذامل

 نيلثمملا ددع تامولعملا ددحتس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ناكسلا ءاصحإ لامكإب يكيرمأ نطاومك مزلُم تنأ ،نوناقلل اًقفو

 ناكسلا ءاصحإ دعاسيسو .ةمهملا جماربلا ليومتل انتيالو اهاقلتت يتلا لاومألاو يكيرمألا سرجنوكلا يف انتيالو نع

!ةمداقلا ةرشعلا تاونسلل انتيالو لبقتسم ليكشت يف

؟ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا لامكإ بعصلا نم له

 كسفن نع ةلهس ةلئسأ نع بيجتس .ةياغلل لهس هنإ !اًبعص سيل ال

.2020 ليربأ 1 يف كعم شيعيس وأ كعم شيعي نم لك نعو

؟ناكسلا ءاصحإ ةلئسأ ىلع درلا يننكمي فيك

 .ديربلا قيرط نع ةرامتسالا لامكإ كنكمي ،ديربلاب ةوعد تيقلت اذإ

 كب ةصاخلا ةرامتسالا لامكإل my2020census.gov عقوم ةرايز كنكمي وأ

.تنرتنإلا ىلع

؟ةنمآو ةصاخ اهمدقأ يتلا تامولعملا له

 متي يتلا تامولعملا عيمج .كتامولعم نم يأ نع فشكلا متي نلو كدض اًدبأ تامولعملا هذه مادختسا متي نل !معن

.ةنمآ لظت ثيحب ةيمحم اهعمج

 كنأ ملعتسف ،نجسلاب وأ تامارغب كدده وأ/و كنم تامولعملا هذه نم اًيأ ناكسلا ءاصحإ فظوم هنأ يعدي صخش بلط اذإ

".لاتحم" وأ عداخم صخش عم لماعتت

؟اهميدقت ناكسلا ءاصحإ وفظوم اًقالطإ ينم بلطي نل يتلا ةلئسألا عاونأ ام

؟كب صاخلا يعامتجالا نامضلا مقر وه ام

؟جاوزلا لبق كتدلاو مسا وه ام

 كباسح تامولعم ميدقت كنكمي له

؟ةينامتئالا كتقاطب وأ يفرصملا

؟عربتلا عيطتست له

؟ةسايسلا يف كيأر ام



 تامولعملاو دراوملل دئارلا ردصملا

 يف دحوتلاب ةلصلا تاذ

.اينافلسنب

 دحوتلا تامدخ ةينواعت ليومت متي

 بتكم لبق نم بيردتلاو دراوملاو ميلعتلاو

 ةيناسنإلا تامدخلا ةرئاد ،ةيئامنلا جماربلا

.اينافلسنب يف

؟ناكسلا ءاصحإ يف شغلاو لايتحالا تايلمع فاشتكا يننكمي فيك

 ديربلا ربع اًقلطم ناكسلا ءاصحإ بتكم كب لصتي نل - ينورتكلإلا ديربلا ربع شغلاو لايتحالا تايلمع

 يأ ليزنتب مقت الف ،ناكسلا ءاصحإ يلاتحم دحأ نم اًينورتكلإ اًديرب تيقلت اذإ .نايبتسالا لامكإل ينورتكلإلا

!هفذحب مق طقف - طباور يأ قوف رقنلا وأ تاقفرم

؟لايتحا ةيلمعل تضرعت يننأ تدقتعا اذإ لعفأ نأ بجي اذام

 ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإب مقف ،"ًالاتحم" تفداص كنأ ترعش اذإ

ois.fraud.reporting@census.gov ىلع لاصتالاب مق وأ 1-800-923-8282.

 عقوملا ةرايز ىجرُي ،ناكسلا ءاصحإ لوح تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل

https://2020census.gov/en.html.

 نيمتهملا صاخشألل فيظوتلا تابلط رشنب نولاتحملا موقي - فئاظولاب صاخلا شغلاو لايتحالا تايلمع

 نوبلطي اوناك اذإ شغو لايتحا ةيلمع هنأ ىلع رمألا اذه ديدحت كنكمي .ناكسلا ءاصحإ بتكم ىدل ةتقؤم فئاظوب

 ةصاخلا ةيقيقحلا فئاظولا تانالعإ رشن متيس .يفرصملا كباسح تامولعم نوبلطي وأ بلطلا ميدقتل موسر

.https://2020census.gov/en/jobs.html عقوملا ىلع ناكسلا ءاصحإب

 ةهباشم ودبت يتلا ديربلا ربع شغلاو لايتحالا تايلمع نم ديدعلا كانه – ديربلا ربع شغلاو لايتحالا تايلمع

 ،انايدنإ ،ليفنوسرفيج ةنيدم يقيقحلا ناكسلا ءاصحإب ةصاخلا ةوعدلا ركذتس .يقيقحلا ناكسلا ءاصحإ بلطل

 لوصحلل 1 ةحفص ىلإ عوجرلا ىجرُي .لسرملا ناونع يف "ةيكيرمألا ةراجتلا ةرازو "وأ "يكيرمألا ناكسلا ءاصحإ بتكم"

.اًقالطإ ناكسلا ءاصحإ اهحرطي نل يتلا ةلئسألاب ةمئاق ىلع

 يكيرمألا ناكسلا ءاصحإ يف نولماعلا بهذي نل ،19-ديفوك ةحئاج لالخ - رخآ ىلإ لزنم نم شغلاو لايتحالا تايلمع

 اذه أدبي نأ نكمي ،كلذ عمو .كب ةصاخلا ناكسلا ءاصحإ ةرامتسا ءلم نأشب كعم لصاوتلا ةلواحمل رخآ ىلإ لزنم نم

 ةقاطب راهظإ صخشلا نم بلطا ،اًنمآ ءاقبلاو كتمالس ىلع ظافحللو .ةضورفملا يعامتجالا دعابتلا دويق عفر دعب

 ،ةرداغملا هنم بلطاف ،عداخم صخشلا نأ ترعش اذإ .يمسرلا ناكسلا ءاصحإ بتكم نع ةرداصلاو ةروصب ةدوزملا هتيوه

.نامألاب رعشت ال تنك اذإ 911 مقرب لاصتالا قيرط نع ةيلحملا ةطرشلا بلطاو ،كباب قلغأو

 قيرط نع كب لاصتالا يكيرمألا ناكسلا ءاصحإ يف نولماعلا لواحي دق – فتاهلا ربع شغلاو لايتحالا تايلمع

 ةيلآلا تاملاكملا تاقيبطت وأ ،نوعداخملا ناكسلا ءاصحإ يف نيلماعلا نإف ،كلذ عمو .كترسأ تامولعم عمجل فتاهلا

 يذلا صخشلا نأ نم دكأتلا كنكمي فيك .ةيصخشلا مهتامولعم ةقرس ةلواحمل فتاهلا ربع صاخشألاب نولصتي

.1-800-923-8282 مقرب لاصتالا قيرط نع كلذ ةفرعم كنكمي ؟يقيقحلا ناكسلا ءاصحإ فظوم وه هيلإ ثدحتت

 لايتحالاو بصنلا تالاح نم اًرذح نك

!ناكسلا ءاصحإ يف
تاذلا ةرصانم نع دروم 2/2 ةحفص


