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 أو يف املنزل مع العائلة، فيجب عدك يف التعداد السكا¨ لسنة 2020. يجب أن تعد نفسك حيث
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تعيش وتنام معظم الوقت، حتى إذا كنت تقيم مؤقتا يف مكان آخر.

مرفق سكن الطالب
 إذا كنت تعيش في مسكن الطالب—داخل أو خارج الحرم الجامعي—فسيعمل موظفي مكتب

 اإلحصاء األمريكي مع أحد الممثلين في المبنى الخاص بك لضمان عدك في التعداد السكاني

 لسنة 2020ا.ا

 تشمل مساكن الطالب في الكليات والجامعات والمعاهد الالهوتية قاعات اإلقامة والشقق التي

 يدخل فيها الطالب عقود إيجار "بالسرير" (أي عقود اإليجار ذات المسؤولية الفردية)، وبيوت

األخويات للطالب والطالبات التي تعترف بها الكلية أو الجامعةا.ا

 قد توزع نقطة االتصال لمنشأة سكن الطالب استبيان التعداد السكاني على غرفتك لتقوم بإكماله،

 أو ستقوم الكلية بتزويد مكتب اإلحصاء بمعلومات الدليل عنكا.ا

 حتى إذا كنت بعيدا عن سكن الطالب بسبب إغالق كليتك مؤقتا بسبب COVID-19، فسيتم

عدك.

المساكن الخاصة
 إذا كنت تعيش في مسكن خاص خارج الحرم الجامعي وهو ليس مخصصا لطالب الجامعة—مثل

 بيت أو شقة خاصة—فينبغي لك اإلجابة على التعداد السكاني لسنة 2020 على اإلنترنت أو

 عبر الهاتف أو البريد. سيرسل مكتب اإلحصاء األمريكي دعوة بالبريد إلى بيتك لإلجابة عن

التعداد اعتبارا من منتصف مارس 2020ا.ا

 يجب أن تعد نفسك في عنوانك خارج الحرم الجامعي حتى إذا ذهبت إلى مكان آخر لالستراحة

 الجامعية أو إذا كنت تقيم مؤقتا في مكان آخر، بما في ذلك مع والديك، إذا كانت كليتك مغلقة

بسبب COVID-19ا.

 ستؤثر اإلحصائيات من التعداد السكاني لسنة

 2020 في تمويل برامج طالب الجامعات الحيوية

بما في ذلك: 

سالمة الكلية.

خدمات الصحة النفسية.

برامج صحة الطالب.

.(Pell Grant) وبرنامج المنح الفيدرالية بيل

منح تعليم الكبار البالغين.

تعليم الزراعة والعلوم والهندسة.

المساعدة الطبية.

 يمكن لمجتمعك الجامعي استخدام إحصائيات

 التعداد فيما يلي: 

دعم المبادرات المجتمعية.

 توضيح الحاجة لمساعدة المنظمات غير الربحية

وجماعات التأييد.

تحديد الحاجة إلى توسيع مرافق الكلية.

 مالحظة: ال يجب على األقارب الذين تقيم

 معهم أثناء االستراحة الجامعية أو أثناء

 الدورات الدراسية المؤقتة للكلية عدك في

استبيانهم الخاص بالتعداد السكاني. 
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 ينبغي ألحد األشخاص بالشقة أو بالبيت المشترك ملء استبيان التعداد السكاني باإلنابة عن بيتك،

 وإدراج معلومات جميع من يعيشون به. ولكن إذا كنت غير متأكد عما إذا كان زميلك في الغرفة
 قد قدم لك إجابة بالفعل أم ال، فيرجى تقديم اإلجابة وأن تذكر كل من يعيش معك عادة

 في الكلية. توجد لدينا أدوات لتجنب تكرار إجاباتك. كما أننا نفضل استبعاد التكرار بدالً
من استثنائك أو استثناء زمالئك في الغرفة تماما.

 إذا كنت تعيش خارج الحرم الجامعي مع عائلتك على مدار العام الجامعي، يجب على عائلتك
عدك في استبيان التعداد السكاني الخاص بهاا.ا

 الطالب الدوليون
 يجب أن يتبع الطالب الدوليون الذين يعيشون في الواليات المتحدة اتباع اإلرشادات المناسبة

المتعلقة بموضوع سكنهم. طالب الجامعة الذين يعيشون خارج الواليات المتحدة بينما يحضرون

الجامعة في 1 أبريل/نيسان 2020 ال يتم عدهم في التعداد السكاني.
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