
 اآلباء األعزاء،

تي ھذه وأنتم في تمام الصحة والعافیة  رسالصلكم أن ت أرجو مجتمعنا، التي یمر بھا بلدنا وخالل ھذه األوقات الصعبة 
 .في غد أفضلویحدوكم األمل 

تسلط الضوء على مدى أھمیة المدارس بالنسبة لمجتمعنا.  ، وھي  كبیرة Covid-19 جائحة التي خلقتھا  تحدیات الكانت 
 .األطفال وأسرھم بنیة آلالف برامج ووجبات وخدمات وفرص اجتماعیة و إلى جانب  ذا نوعیة جیدة توفر المدارس تعلیًما 

ضمان تخصیص المبلغ المناسب من    ةومدى أھمی   2020عام  لدقیق ل إحصاء أیًضا أھمیة إجراء برزت الجائحة أقد ل
 .وأطفالنا سرنا  التمویل الفیدرالي لمدارسنا ومجتمعنا على مدى السنوات العشر القادمة لضمان استمرار الدعم أل

 

 .حصاءملیون دوالر سنویًا من المنح الفیدرالیة بناًء على بیانات اإل 50حوالي   Arlington مقاطعة آرلینغتون  تتلقى

على ضمان حصول أرلینغتون على المبلغ الصحیح من التمویل الفیدرالي للخدمات   2020نجاز إحصاء یساعد ا
اإلفطار والغداء   تيوبرامج ما بعد المدرسة ووجب ربیة الخاصة والت Head Start برنامج  المتعلقة بالمدرسة مثل

 . المزید غیرھا ل و الطفولة المبكرة ورعایة األطفا نموو  والتأمین الصحي لألطفال   في المدرسة

للنقل والبنیة التحتیة والخدمات االجتماعیة وخدمات الطوارئ   الذي سیخصص  یحدد التمویلأن اإلحصاء  كما 
مقدار المال المتاح ألرلینغتون   حصاء واالحتیاجات المجتمعیة األخرى. في اآلونة األخیرة، حددت بیانات اإل

والمساعدة   Covid-19 ، باإلضافة إلى تقدیم اختبارأسرناالغذائیة للعدید من  عونة خدمات المفي توسع لل
 .االقتصادیة ألولئك الذین یحتاجون إلیھا

بیانات  . ستحدد 2030عام الة الثانویة في  حلفي المر 2020عام  ال فيالصف األول الذین ھم في طالب السیكون 
 .المدرسیةھم حیات  متاحة لھم لمعظم أیام تي ستكون الموارد ال 2020 العام  إحصاء

 

 ة یالكونجرس والوالفي تمثیل ال

(الذي   العشري  حصاء ، بناًء على نتائج اإلتمثیل النسبي في مجلس النواب ینص دستور الوالیات المتحدة على ال
. یُعرف ھذا أیًضا باسم إعادة تقسیم الدوائر، ویمكن إعادة رسم الدوائر التشریعیة  یُجرى مرة كل عشر سنوات)

السكاني. من أفضل الطرق   حصاءعلى حد سواء بناًء على بیانات اإل(التابعة للوالیة)  الفیدرالیة والوالئیة  
ان تمثیلنا  ، ھي المساعدة في ضمار دعمك لحقوق كل فرد في مجتمعنا، من جمیع األجناس واألصولإلظھ

ھو الطریقة المباشرة والفوریة التي    سكانكامل لل إحصاءب  القیام الدقیق في الكونغرس وعلى مستوى الوالیة. إن 
 .یمكننا من خاللھا القیام بذلك

 

قبل أن یتم إحصاء   انقطعھطویل لبالفعل، ال یزال أمامنا طریق    حصاءأرلینغتون لإلفي سر األ من  ٪ 70بینما استجابت 
بعد، فھذا شيء یمكنك القیام بھ مع أطفالك  ستجب  إذا لم تأما ا لك! شكرً ف، حصاءلإلكنت قد استجبت بالفعل  ن. إ كل فرد 

 .الیوم 

ھجرة أو  وضعھ من ناحیة البغض النظر عن   كل فرد دقائق. من المھم إحصاء  10حوالي  ةان االستب تعبئةستغرق ت
لوالیات األساسي لقانون المن  13ومحمیة بموجب الباب   سریة 2020 حصاء إلاالستجابات جمیع تعتبر ، و المواطنة
الحفاظ على سریة معلومات   حصاء. بموجب ھذا القانون، یُطلب من مكتب اإل (Title 13 of the U.S. Code) المتحدة



 .ینالمستجیب
 

 .في ذلك األطفال ن تأكد من إحصاء كل من یعیش معك، بم

 :األطفال إحصاءحول  توجیھاتبعض ال

 

كانوا     ن ھناك، أو إذا ایعیش  انوالد ال  لو لم یكنحتى   -األطفال حیث یعیشون وینامون معظم الوقت  دّ عَ یُ      •
 .وقتھم بین منزلین ن قسموی

على العنوان الذي كانوا یعیشون فیھ في  فاحسبھم  ، 2020ل خالل شھر مارس أو أبریل  اطفأحد األإذا انتقل      •
 .2020أبریل   1

 .2020أبریل  1 یوم   األطفال حدیثي الوالدة حتى لو كانوا ال یزالون في المستشفى في إحسب   •

 :یمكنك المساعدة بالطریقة التالیة

بما   خبرھم . أةومھم ة وسھل ة آمنعملیة   حصاءبأن إجراء اإل كل فرد إلى مساعدتك في إیصال الرسالة إلى  ة اجن بحنح
 :یلي

یمكن استخدام  ال  ردودك آمنة ومحمیة بموجب القانون الفیدرالي.    یًا. أمًرا مھًما وسھالً وسرّ  2020 إحصاء یعد إجراء  • 
السكاني   حصاءتستخدم بیانات اإلن األشكال.  ال یمكن استخدامھا ضدك بأي شكل مو  -إلنتاج إحصاءات  إال إجاباتك 

التمویل للعدید من برامج أرلینغتون، بما في ذلك الخدمات الصحیة والتعلیم والمساعدة الغذائیة والنقل  لتخصیص 
 .واإلسكان 

 

 :حصاءإل ا یمكنك أن تأخذ ! 2020 إحصاءمن السھل إجراء    •

اإلنجلیزیة تحدید لغة مختلفة  غیر اللغة لغة یمكن للمتحدثین ب.  2020census.govإلى  أدخل – عبر اإلنترنت   •
بلغة   حصاء ى تعلیمات خطوة بخطوة حول أخذ اإلللحصول عل  أدلة اللغةفي أسفل الصفحة و / أو مراجعة 

 .أخرى

ستخدم  ، أو الغة اإلسبانیةل 2020-468-844 للغة اإلنجلیزیة، و  2020-330-844 رقم الاتصل ب -  بر الھاتفع       •
 .لغة أخرى 12بـ   حصاءأرقام الھاتف ھذه إلجراء اإل 

أرلینغتون. یمكن لألسر  أھالي النماذج باللغة اإلنجلیزیة إلى بإرسال مكتب اإلحصاء   قام : عن طریق البرید   •
سقطھا في صندوق برید. یمكن  تو زّود  في الظرف الم تعبئھا وتضعھا أن  التي استلمت نسخة ورقیة بالبرید 

للحصول على   دلیال 57 التي یبلغ عددھا اللغة اإلنجلیزیة الرجوع إلى أحد أدلة اللغات غیر لغة للمتحدثین ب
 .للغة المنغولیة دلیًال  Arlington ینغتونآرلمقاطعة توفر النموذج.   تعبئةتعلیمات حول 

   

إحصاء  في  قضیتموه على الوقت الذي   مفي ظل ھذه الظروف الصعبة للغایة. شكًرا لك  بھقوموا  مرة أخرى، نقدر كل ما ت
التمویل الذي تحتاجھ لتوفیر البرامج والخدمات لطالبنا وأسرنا   Arlington حتى تتلقى أرلینغتون  مك كل فرد في أسر
 .ومجتمعنا بأكملھ

https://2020census.gov/


 !ھممفي أرلینغتون  كل فرد 

 المخلص 

Tannia Talento 
Chair, Arlington County School Board 
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