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تتوافر الشعارات والعبارات التعريفية للتعداد السكاني لسنة  2020اآلن في  12لغة
أكمل مكتب اإلحصاء األمريكي إطالق منصة التعداد السكاني لسنة ( 2020الشعار والعبارة التعريفية) في  12لغة باإلضافة
إلى اللغة اإلنجليزية .ستدمج منصة "لتُشكلوا بأيديكم مالمح مستقبلكم  ".START HEREضمن مواد توعية مكتب اإلحصاء
ظهورا عند إطالق الحملة اإلعالنية للتعداد السكاني لسنة  2020في يناير .2020
األمريكي والتوعية بالشراكة ،وستصبح أكثر
ً
ستساعد المنصة اإلبداعية في توجيه جهود التواصل التي شاركت في تخطيطها الواليات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير
الربحية.
تم تطوير الشعارات والعبارات التعريفية الجديدة في اللغات التالية :اإلسبانية والصينية والفيتنامية والكورية والروسية والعربية
والتاغالوغية والبولندية والفرنسية والكريول الهايتية والبرتغالية واليابانية .هذه اللغات االثنتا عشرة تطابق اللغات غير
اإلنجليزية التي يتم توفيرها في خيارات إجابات التعداد السكاني لسنة  2020على اإلنترنت والهاتف .تغطي اللغة اإلنجليزية
واالثنتا عشرة لغة أكثر من  ٪99من جميع األسر في الواليات المتحدة األمريكية.
للتعرف على الحواجز التي
كبيرا من األبحاث
ُّ
َّ
صرح مدير مكتب اإلحصاء األمريكي ،الدكتور ستيفن ديلينغام" :لقد أجرينا عددًا ً
قد تواجه المجتمعات المتعددة الثقافات والتوجها ت والدوافع المحتملة خالل مشاركتهم في التعداد السكاني القادم ".تم تطوير
منصة "لتُشكلوا بأيديكم مالمح مستقبلكم  ".START HEREعبر هذه األبحاث ويتم تطويرها اآلن لتساعدنا في التواصل مع
األفراد غير ُمتحدثي اللغة اإلنجليزية عن أهمية التعداد السكاني لسنة  .2020وهو أمر حاسم في جهودنا للوصول إلى تعدا ٍد
ق في كل المجتمعات في جميع أنحاء البالد".
كام ٍل ودقي ٍ
مع تزايد التوعية واألنشطة اإلعالنية في جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية قبل التعداد السكاني لسنة  - 2020من إنشاء
لجان التعداد التام على المستوى المحلي ومستوى الواليات ،إلى اجتماع شركاء متنوعين للحد من نقص تعداد األطفال وغيرهم
من السكان الذين يصعب تعدادهم تاريخيا ً  -يتيح مكتب اإلحصاء األمريكي هذه المنصة للجميع ،ويعمل على تطوير رسائل
للتواصل مع األفراد الذين ال يتحدثون اللغة اإلنجليزية.

قام مكتب اإلحصاء األمريكي والشريك اإلعالمي ) Young & Rubicam (Team Y&Rبتطوير منصة "لتُشكلوا بأيديكم
مالمح مستقبلكم  ".START HEREفي  12لغة باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية (وكذلك بالنسبة إلى سكان أمريكا األصليين
من الهنود وسكان أالسكا األصليين) .أثناء العمل مع وكاالت اإلعالن متعددة الثقافات  ،Team Y&Rتم اختبار تعديالت
العبارات التعريفية في مجموعات تركيز متنوعة في جميع أنحاء البالد .إن العبارة التعريفية ال تمثل ترجمة مباشرة ،ولكنها
تعديل ثقافي ذو صل ٍة ومغزى للمفهوم األصلي في اللغات غير اإلنجليزية.
هذا هو التعداد العشري الثالث ليشمل حمالت إعالمية وإعالنات مخصصة .استخدم مكتب اإلحصاء في تعدادات عامي 2000
و 2010حمالت إعالمية وإعالنات وشراكات أيضا ً لزيادة الوعي والمشاركة في التعداد السكاني .تزيد معدالت االستجابة
الذاتية العالية من دقة التعداد وتوفير أموال دافعي الضرائب عن طريق خفض تكاليف متابعة التعداد لألسر غير المستجيبة.
ينص الدستور في الواليات المتحدة األمريكية على إجراء تعداد للسكان مرة واحدة كل  10سنوات إلعادة توزيع المقاعد في
مجلس النواب األمريكي .وتستخدم أيضا ً بيانات التعداد لتحديد توزيع أكثر من  675مليار دوالر من التمويل الفيدرالي سنويا ً
على الواليات والمجتمعات المحلية للخدمات والبنية التحتية ،بما في ذلك الرعاية الصحية والوظائف والمدارس والطرق
والشركات.
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