
 

 را7خألا PQ ام نOلو .را7خألا نLوانع لتحت ة*ذاHلا را7خألا وأ "ةفئازلا را7خألا" ةركف تح7صأ ،2016 ماعhg تا*اختنا ذنم
 ؟اهفشك كنكمV فTكو ؟ة*ذاHلا

 .1ةئطاخلا تامولعملاو لTلضتلا :ةئطاخلا را7خألا نم ناعون كانه
 
 
 
 
 

 ل'لضتلا                     
 ةكefفم ةئطاخ تامولعم •

 عادخلاو رijلا ةhTب                 
 نم ءزجك وأ ،ةVاعدلا لجأل اهتكefف متت دق •

xj بtسvلل ةطاسtب وأ ،لاTتحا ةTلمع 
Q  

 كا7ترالاو yjوفلا

 ةئطاخلا تامولعملا
• PQ غ تامولعمe| حصTنع ّمنت ةح 

 رداصم نم ةTتأتم اهنOل ةنسح اVاون
 ةقTقد |eغ

 سانأ ل7ق نم اهؤاش�إ متي دق •
  Vةئطاخلا تامولعملا نوقدص

xj دعاقملا عــــLزوتو ةTلاردTفلا لاومألا نم 2رالود راTلم 800 نم ��eأ عــــLزوت �ع 2020 ماعلا ءاصحإ رثؤيس
Q تاونسلل باونلا سلجم   

فده دادعتلا اذه نم لعجV ام وهو.ةمداقلا ��علا 
ً

 .جئاتنلا ەذه �ع |eثأتلا �إ نوعلطتي نيذلا صاخشألل ا

 ةق£ نم فواخملا لالغتساو ةللضم تامولعم |eفوت لالخ نم دادعتلل ة*اجتسالا نم سانلا فL خت حجرألا �ع لTلضتلا تالمح لواحتس
 :Q3¥ف ةقTقحلا امأ .ةTموكحلا عقاوملا لشفو ةTئانجلا تا¤ قعلاو ةL هلا

 
 

 
 

 
 

 عمجل سركم ءاصحإلا بتكم .ةللضم تامولعم ��� ددص* وهف ەالعأ ª|jبم وه امل ةرياغم تامولعم يأ* كefخV صخش يأ
 .دادعتلا نم دحلاو كعادخ �إ فدهتف تاءاعدالا ەذه امأ ،كت¬صوصخ ةVامحو كتا*اجإ

Vةدعاسملا كنكم xj
Q لضتلا ة¤راحمTامتجالا لصاوتلا لئاسو �ع لQ د7توVدعلا كانه .تافارخلا ەذه دVقرطلا نم د 

 ¯ةدعاسملل ةطTسtلا

 .ةVاغلل ةئ¬س وأ اًدج ةدTج ود7ت Q°±لا را7خألا نم س°eحا

 .لTلضتلاو هTف بوغرم |eغلا دefLلا نع غال*إلا ةTفTك ملعت

 .ةقTقد تامولعم ملعت نم صاخشألا نكمتيل ةقوثوم رداصم نم دراوم كراش
 .تاTصوتلاو سوردلاو صخلملا :ةTجولونكتلا لئاسولا efع ةللضملا تامولعملا .1
 ؟دادعتلا* موقن اذامل :2020 دادعت لوح تامولعم .2
 تاعئاشلا ة7قارمل دادعتلا بتكم .3

 

 :2020 دادعت
>;عن اذام

 ؟ل'لضتلا< =

 .ك* ةصاخ عفد تامولعم يأ ءاصحإلا بتكم بلطV نل

 .رخآ صخش يأ عم دادعتلا ة¤ جأ ةكراشم نكمV ال ،ةTنوناقلا ةTحانلا نم

 .كسفن ءاقلت نم اهؤلم كTلع بجV .اتنأ ك* ةصاخلا كتقTثو PQ دادعتلا جذومن

Vاغ �إ كنكمVبأ 30 ة¶Lدادعتلا ءلم 2020 ل. xj
Q س ،ة*اجتسالا مدع ةلاحTع جذومنلا لظef نإلاe°تن 

xj قلغTس هنOلو راTخك اًحاتم
Q 31 2020 ويلوي. 

Vخ دعTع ة*اجتسالا راef نإلاe°2020 �ع تنCensus.gov قوثوم
ً

 همVدقتب تمق اذإ ك*اسvحا مت¬س .ه* ا
 .دefLلا وأ فتاهلا efع وأ تن°eنإلا efع
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 :2020 دادعت
 ةللضملا تامولعملا نع غال<إلا

 
 

 

 

 JKLMتلا كوبسFفلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

xj ثالثلا طاقنلا �ع رقنا .1
Q وازلاLةطاحملا( ة 

 .)ءاقرز ةرئاد*
 ەذه لوح تاظحالم لاسرإ" ددح .2

 .)ءارمح ةرئاد* ةطاحم( "ةكراشملا
 طغضاو روشhملا نع غال*إلل اÍ7ًس °eخا .3

 ."لاسرإ" �ع
 بويتوي

xj مهسلا قوف رقنا .1
Q وازلاLءاقرزب ةرئاد* طاحم( ة(. 

 .)رمحألا نوللا*( "ةدL¶غتلا ەذه jQ±بجعت ال" ددح .2
 طغضاو روشhملا نع غال*إلل اÍ7ًس °eخا .3

 ."�Qاتلا" �ع
 وأ همتك وأ قصلملا ةع*اتم ءاغلإ ررق .4

 ."مت" �ع طغضا مث ،ەرظح
 

Qمارجاتس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xj ةمئاقلا قوف رقنا .1
Q وازلاLءاقرزب ةرئاد* ةطاحم( ة(. 

 .)ءارمح ةرئاد* ةطاحم( "تاظحالم لاسرإ" ددح .2
 �ع ةشاشلا ةطقل ةادأ مدختساو كتلÒشم فص .3

 يذلا ىوتحملا �ع ءوضلا طTلسvل بويتويلا
Vشملا �ع يوتحÒل. 

 .لاسرإلل "لاسرإ" �ع طغضا .4
 

xj ثالثلا طاقنلا �ع رقنا .1
Q 

 .)ءاقرز ةرئاد* ةطاحملا( ةLوازلا
 "بسانم |eغ ىوتحم نع غال*إلا" ددح .2

 .)ءارمح ةرئاد* ةطاحم( ةمئاقلا نم
 طغضاو روشhملا نع غال*إلل اÍ7ًس °eخا .3

 ."لاسرا" �ع
 

 
 ؟ةدعاسملل اضVأ هلعف كنكمV يذلا ام

xj دعاسو )YCMI( دادعتلا �إ jQ±مض ،الV �إ مامضنالا* دهعت •
Q مألل قيقدلا دادعتلا لوصحلاe|يكª|j برعلا. 

 .Qامتجالا لصاوتلا لئاسو �ع اندراوم نأش× عيمجلا efخأو كدهعت ���ا •
xj ةدعاسملل °Le ت و كوبسØفلا �ع YCMI تاروشhم كراش •

Q دادعتلا نأش× سانلا را7خإ. 
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