الجمعية القيادة
اليمنية األمريكية
تعداد 2020
تود الجمعية القيادة اليمنية األمريكية تذكير جميع السكان بالرد على استمارة تعداد .2020
يستخدم التعداد بشكل رئيسي لحساب عدد األشخاص الذين يعيشون في كل والية ومدينة بحيث يتم توزيع المبلغ المناسب من
المال الفيدرالي لكل والية وحكومة محلية لدفع تكاليف الخدمات المطلوبة مثل المدارس ,وتصليح الطرق ,والفود ستامب
والمديكيد ,والوك ,وغيرها من الخدمات  .سيتم استخدام معلومات التعداد للعشر السنوات القادمة.
إذا لم يكن عدد األشخاص دقيقًا فال يمكن للحكومة الفيدرالية توزيع األموال بشكل صحيح على كل والية وحكومة محلية.
السكان هم األكثر تضررا ألن نقص المال يعني تقديم خدمات أقل للجميع .لذلك من المهم جدا ً تعبية نموذج التعداد والتأكد من
دقته.

يستغرق تعبية نموذج التعداد أقل من  10دقائق ويمكن القيام به بعدة طرق:
 عبر اإلنترنت my2020census.gov - عبر الهاتف 844-416-2020 - عبر البريد  -بد ًءا من منتصف أبريل سيتم إرسال النماذج الورقية بالبريد إلى كل أسرة الذي لم تعبي عبر اإلنترنت أو الهاتف شخصيًا  -بد ًءا منتصف مايو سيمر موظفون التعداد من منزل الى منزل لجميع األسر التي لم تستجب للتعدادالمعلومات المطلوبة من كل أسرة:
 األسماء الجنس األعمار وتاريخ الميالد سواء كان أي شخص من أصل اسباني أو التيني األصل حيث يعيش كل فرد من أفراد األسرة العالقة مع الشخص الذي يمأل تعداد 2020من المهم أن نعد كل من يعيش في نفس عنوان الشخص الذي يمأل استمارة التعداد وهذا يشمل المواطنين وغير المواطنين
وأفراد األسرة وغير أفراد األسرة سواء كانوا مقيمين قانونيين أم ال .ال يتم مشاركة معلومات التعداد مع أي منظمة حكومية
مثل مكتب التحقيقات الفدرالي  ،أو وكالة المخابرات المركزية  ،أو الشرطة.
لمزيد من المعلومات حول التعداد
 زيارة موقع التعداد االلكتروني على 2020census.gov/ar - عبر الهاتف على 844-416-2020 -يرجى تعبية تعداد  2020حتى نتمكن من تأمين الخدمات التي نعتمد عليها جميعًا

الجمعية القيادة اليمنية األمريكية
Email: info@yalacommunity.org

2112 Holbrook Ave, Hamtramck MI 48212 Telephone: 313-733-4262

Census 2020
The Yemeni American Leadership Association (YALA) would like to remind all the residents to respond to the 2020
Census form. The Census is mainly used to count the amount of people that live in each State and City so that the
proper amount of money is allocated for each State and local government to pay for needed services such as
Schools, Roads, EBT, WIC, Medicaid, Unemployment and many more. The information will be used for the next 10
years. If the count is not accurate the federal government can’t distribute the money properly to each state and
local government. The residents are the ones most affected as the lack of money means less services can be
provided to the public. That is why it is very important to fill out the Census form and make sure it is accurate.

Filling out the Census form takes less than 10 minutes and can be done in many ways:
1. Online - my2020census.gov
2. Phone - 844-330-2020
3. Mail – Paper forms will be mailed out to each household that doesn’t apply online or by phone starting
mid-April
4. In Person – Mid-May Census employees will go door to door to all households that have not responded to
the census
Information needed from each household:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Names
Gender
Ages and date of birth
Whether anyone is Hispanic, Latino or Spanish
Race
Where each household member lives
Relationship to the person filling the 2020 Census

It is important to count everyone that lives in the same address as the person who is filling the census form. This
includes citizens and non-citizens, family members and non-family members, whether they are legal residents or
not. The Census information is NOT shared with any government organization like FBI, CIA, ICE or police.
For more information about the Census
•
•

Visit the census website at https://2020census.gov/en.html
By phone at 844-330-2020
Please fill out the 2020 Census so we can secure the services that we all depend on
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