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: عزيزتي المقيمة/ عزيزي المقيم

ونحن بحاجة إلى(SIPP)، وهو مسح الدخل والمشاركة في البرامج ، يُجري مكتب التعداد األمريكي مسحًا بالغ األهمية
سوف يتصل أحد الممثلين الميدانيين لمكتب التعداد بأسرتك في. مساعدتك للتأكد من دقة جمع البيانات
وأوكد لك أن مشاركة أسرتك في هذا المسح ستكون بالغة القيمة ومحل، غضون أسابيع قليلة بشأن هذا المسح

، تقديرٍ كبير

ال سيما وأن هذا المسح سينتج عنه بيانات تساعد في صياغة قرارات البرامج الحكومية التي تؤثر على حياة
حيث يستخدم صانعو السياسات هذه النتائج لتقييم االحتياجات، الماليين في الواليات المتحدة

مثل برنامج، والتغييرات التي قد تطرأ على البرامج ومدى فعاليتها، المستقبلية لنظام الضمان االجتماعي
.من بين أمور أخرى، وتكلفة الرعاية الطبية، وتأثير تغييرات التأمين الصحي، المساعدة الغذائية التكميلية

وإلتاحة المعلومات االقتصادية الحالية الدقيقة لممثليك المنتخبين ودعم تحسين هذه البرامج الهامة التي
.يحتاج مكتب التعداد إلى مساعدتك، تؤثر على السكان من جميع مستويات الدخل

ال سيما وقد اخترنا عنوانك، تتسم مشاركة أسرتك بأهمية جوهرية للتأكد من اكتمال بيانات هذه الدراسة ودقتها
ورغم عدم وجود عقوبات على االمتناع عن. اختيارًا علميًا لتمثيل آالف األسر األخرى التي تشبه أسرتك تمامًا

.يقلل عدم اإلجابة على كل سؤال من دقة النتائج بشكل كبير، اإلجابة على أي سؤال في هذه الدراسة

حيث ال يُسمح لمكتب، من الجدير بالذكر أن مكتب التعداد األمريكي ملزمٌ بحماية معلوماتك بموجب القانون
نُجري هذا المسح بموجب أحكام. التعداد بنشر ردودك بشكل علني بطريقة قد تحدد هويتك أو هوية هذه األسرة

هذا ويحمي القانون الفيدرالي خصوصيتك ويحافظ. من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 182 و141 المادتين 
كما ينص قانون تحسين األمن السيبراني). من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 9 المادة (على سرية إجاباتك 

على حماية بياناتك من مخاطر األمن السيبراني من خالل التحقق من أمن األنظمة التي2015 الفيدرالي لعام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات . تنقلها

يُرجى زيارة، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى. على األسئلة الشائعة موجودة على ظهر هذه الرسالة
 www.census.gov/sipp/أو التواصل مع مكتب التعداد اإلقليمي على العنوان ورقم الهاتف التاليين:

.شكرًا لمشاركتك في هذا المسح الهام مع خالص شكري وامتناني

،وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحترام

المدير

3530–992–800–1:الهاتف



SIPP-508(L1)(W1) (12-2020)

األسئلة الشائعة

؟لماذا يجمع مكتب اإلحصاء هذه المعلومات

.إال أن بعض المعلومات تحتاج إلى التحديث أكثر من مرة، على الرغم من أننا نجري تعدادًا كل عشر سنوات
، مثل تغييرات الوظائف، يوفر هذا المسح بيانات حالية حول مجموعة متنوعة من القضايا المهمة

، ورعاية األطفال ودعمهم، ورفاه األطفال والبالغين، والنفقات الطبية، وتغطية التأمين الصحي
.وغيرها من المعلومات، والمشاركة في البرامج الحكومية، والتقاعد والتخطيط للمعاشات التقاعدية

.وتُعد مشاركتك الطوعية ضرورية للتأكد من اكتمال نتائج هذا المسح ودقتها

كيف أعرف أن مكتب التعداد سيحمي معلوماتي؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخدام إجاباتك ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

.إلنتاج اإلحصائيات فقط

كيف سيستخدم مكتب التعداد المعلومات التي أقدمها؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخ يدمج مكتب ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

كما يسعى . التعداد المعلومات التي تقدمها مع المعلومات التي يقدمها اآلخرون إلنتاج اإلحصائيات
للحصول على المعلومات التي ربما تكون قد قدمتها لوكاالت ، بُغية تحقيق الكفاءة، مكتب التعداد

أخرى إذا كنت قد شاركت في برامج حكومية أخرى حيث يساعد هذا في التأكد من اكتمال بياناتك ويقلل 
أ من  552-المادة  1974(يسمح قانون الخصوصية لعام . عدد األسئلة التي نطرحها عليك في هذا المسح

بمشاركة المعلومات التي تقدمها مع موظفي مكتب التعداد ألغراض ( من القانون األمريكي5 الباب 
إطار مكتب (مجموعة المسح الديموغرافي 3-، تعداد/العمل كما هو محدد في إشعار نظام السجالت تجاري

وتحمي قوانين السرية نفسها التي تحمي إجابات أسئلة المسح أي معلومات  (. التعداد ألخذ العينات
لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام مكتب التعداد بدمج هذه البيانات مع إجاباتك . إضافية نجمعها

https://census.gov/about/what/admin-data.html :.يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت، على المسح

كم من الوقت سيستغرق المسح؟

دقيقة لكل شخص لجمع المعلومات حسب تقديرنا تتضمن مراجعة التعليمات واستكمال 63 حوالي 
يُرجى إرسال أي تعليقات بشأن تقديرات الوقت أو أي جانب آخر من جوانب عملية جمع . ومراجعة إجاباتك

Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.Sإلى ، بما فيها اقتراحات لتقليل هذا العبء، البيانات هذه
 .Census Bureau, 4600 Silver Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233 كما يمكنك إرسال التعليقات

Demo"على أن تكتب في خانة الموضوع DEMO.PAPERWORK@census.gov بالبريد اإللكتروني إلى 
.Survey Comments Project 0607-1000"

الذي وافق على هذا ، ال يمكن إجراء هذا المسح بدون رقم تحكم صالح من مكتب اإلدارة والميزانية األمريكي
0607-1000.المسح وخصص له رقم التحكم 
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: عزيزتي المقيمة/ عزيزي المقيم

ونحن بحاجة إلى(SIPP)، وهو مسح الدخل والمشاركة في البرامج ، يُجري مكتب التعداد األمريكي مسحًا بالغ األهمية
سوف يتصل أحد الممثلين الميدانيين لمكتب التعداد بأسرتك في. مساعدتك للتأكد من دقة جمع البيانات
وأوكد لك أن مشاركة أسرتك في هذا المسح ستكون بالغة القيمة ومحل، غضون أسابيع قليلة بشأن هذا المسح

، تقديرٍ كبير

ال سيما وأن هذا المسح سينتج عنه بيانات تساعد في صياغة قرارات البرامج الحكومية التي تؤثر على حياة
حيث يستخدم صانعو السياسات هذه النتائج لتقييم االحتياجات، الماليين في الواليات المتحدة

مثل برنامج، والتغييرات التي قد تطرأ على البرامج ومدى فعاليتها، المستقبلية لنظام الضمان االجتماعي
.من بين أمور أخرى، وتكلفة الرعاية الطبية، وتأثير تغييرات التأمين الصحي، المساعدة الغذائية التكميلية

وإلتاحة المعلومات االقتصادية الحالية الدقيقة لممثليك المنتخبين ودعم تحسين هذه البرامج الهامة التي
.يحتاج مكتب التعداد إلى مساعدتك، تؤثر على السكان من جميع مستويات الدخل

ال سيما وقد اخترنا عنوانك، تتسم مشاركة أسرتك بأهمية جوهرية للتأكد من اكتمال بيانات هذه الدراسة ودقتها
ورغم عدم وجود عقوبات على االمتناع عن. اختيارًا علميًا لتمثيل آالف األسر األخرى التي تشبه أسرتك تمامًا

.يقلل عدم اإلجابة على كل سؤال من دقة النتائج بشكل كبير، اإلجابة على أي سؤال في هذه الدراسة

حيث ال يُسمح لمكتب، من الجدير بالذكر أن مكتب التعداد األمريكي ملزمٌ بحماية معلوماتك بموجب القانون
نُجري هذا المسح بموجب أحكام. التعداد بنشر ردودك بشكل علني بطريقة قد تحدد هويتك أو هوية هذه األسرة

هذا ويحمي القانون الفيدرالي خصوصيتك ويحافظ. من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 182 و141 المادتين 
كما ينص قانون تحسين األمن السيبراني). من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 9 المادة (على سرية إجاباتك 

على حماية بياناتك من مخاطر األمن السيبراني من خالل التحقق من أمن األنظمة التي2015 الفيدرالي لعام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات . تنقلها

يُرجى زيارة، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى. على األسئلة الشائعة موجودة على ظهر هذه الرسالة
 www.census.gov/sipp/أو التواصل مع مكتب التعداد اإلقليمي على العنوان ورقم الهاتف التاليين:

.شكرًا لمشاركتك في هذا المسح الهام مع خالص شكري وامتناني

،وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحترام

المدير

6159–852–800–1:الهاتف



SIPP-508(L1)(W1) (12-2020)

األسئلة الشائعة

؟لماذا يجمع مكتب اإلحصاء هذه المعلومات

.إال أن بعض المعلومات تحتاج إلى التحديث أكثر من مرة، على الرغم من أننا نجري تعدادًا كل عشر سنوات
، مثل تغييرات الوظائف، يوفر هذا المسح بيانات حالية حول مجموعة متنوعة من القضايا المهمة

، ورعاية األطفال ودعمهم، ورفاه األطفال والبالغين، والنفقات الطبية، وتغطية التأمين الصحي
.وغيرها من المعلومات، والمشاركة في البرامج الحكومية، والتقاعد والتخطيط للمعاشات التقاعدية

.وتُعد مشاركتك الطوعية ضرورية للتأكد من اكتمال نتائج هذا المسح ودقتها

كيف أعرف أن مكتب التعداد سيحمي معلوماتي؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخدام إجاباتك ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

.إلنتاج اإلحصائيات فقط

كيف سيستخدم مكتب التعداد المعلومات التي أقدمها؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخ يدمج مكتب ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

كما يسعى . التعداد المعلومات التي تقدمها مع المعلومات التي يقدمها اآلخرون إلنتاج اإلحصائيات
للحصول على المعلومات التي ربما تكون قد قدمتها لوكاالت ، بُغية تحقيق الكفاءة، مكتب التعداد

أخرى إذا كنت قد شاركت في برامج حكومية أخرى حيث يساعد هذا في التأكد من اكتمال بياناتك ويقلل 
أ من  552-المادة  1974(يسمح قانون الخصوصية لعام . عدد األسئلة التي نطرحها عليك في هذا المسح

بمشاركة المعلومات التي تقدمها مع موظفي مكتب التعداد ألغراض ( من القانون األمريكي5 الباب 
إطار مكتب (مجموعة المسح الديموغرافي 3-، تعداد/العمل كما هو محدد في إشعار نظام السجالت تجاري

وتحمي قوانين السرية نفسها التي تحمي إجابات أسئلة المسح أي معلومات  (. التعداد ألخذ العينات
لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام مكتب التعداد بدمج هذه البيانات مع إجاباتك . إضافية نجمعها

https://census.gov/about/what/admin-data.html :.يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت، على المسح

كم من الوقت سيستغرق المسح؟

دقيقة لكل شخص لجمع المعلومات حسب تقديرنا تتضمن مراجعة التعليمات واستكمال 63 حوالي 
يُرجى إرسال أي تعليقات بشأن تقديرات الوقت أو أي جانب آخر من جوانب عملية جمع . ومراجعة إجاباتك

Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.Sإلى ، بما فيها اقتراحات لتقليل هذا العبء، البيانات هذه
 .Census Bureau, 4600 Silver Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233 كما يمكنك إرسال التعليقات

Demo"على أن تكتب في خانة الموضوع DEMO.PAPERWORK@census.gov بالبريد اإللكتروني إلى 
.Survey Comments Project 0607-1000"

الذي وافق على هذا ، ال يمكن إجراء هذا المسح بدون رقم تحكم صالح من مكتب اإلدارة والميزانية األمريكي
0607-1000.المسح وخصص له رقم التحكم 
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Steven D. Dillingham

: عزيزتي المقيمة/ عزيزي المقيم

ونحن بحاجة إلى(SIPP)، وهو مسح الدخل والمشاركة في البرامج ، يُجري مكتب التعداد األمريكي مسحًا بالغ األهمية
سوف يتصل أحد الممثلين الميدانيين لمكتب التعداد بأسرتك في. مساعدتك للتأكد من دقة جمع البيانات
وأوكد لك أن مشاركة أسرتك في هذا المسح ستكون بالغة القيمة ومحل، غضون أسابيع قليلة بشأن هذا المسح

، تقديرٍ كبير

ال سيما وأن هذا المسح سينتج عنه بيانات تساعد في صياغة قرارات البرامج الحكومية التي تؤثر على حياة
حيث يستخدم صانعو السياسات هذه النتائج لتقييم االحتياجات، الماليين في الواليات المتحدة

مثل برنامج، والتغييرات التي قد تطرأ على البرامج ومدى فعاليتها، المستقبلية لنظام الضمان االجتماعي
.من بين أمور أخرى، وتكلفة الرعاية الطبية، وتأثير تغييرات التأمين الصحي، المساعدة الغذائية التكميلية

وإلتاحة المعلومات االقتصادية الحالية الدقيقة لممثليك المنتخبين ودعم تحسين هذه البرامج الهامة التي
.يحتاج مكتب التعداد إلى مساعدتك، تؤثر على السكان من جميع مستويات الدخل

ال سيما وقد اخترنا عنوانك، تتسم مشاركة أسرتك بأهمية جوهرية للتأكد من اكتمال بيانات هذه الدراسة ودقتها
ورغم عدم وجود عقوبات على االمتناع عن. اختيارًا علميًا لتمثيل آالف األسر األخرى التي تشبه أسرتك تمامًا

.يقلل عدم اإلجابة على كل سؤال من دقة النتائج بشكل كبير، اإلجابة على أي سؤال في هذه الدراسة

حيث ال يُسمح لمكتب، من الجدير بالذكر أن مكتب التعداد األمريكي ملزمٌ بحماية معلوماتك بموجب القانون
نُجري هذا المسح بموجب أحكام. التعداد بنشر ردودك بشكل علني بطريقة قد تحدد هويتك أو هوية هذه األسرة

هذا ويحمي القانون الفيدرالي خصوصيتك ويحافظ. من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 182 و141 المادتين 
كما ينص قانون تحسين األمن السيبراني). من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 9 المادة (على سرية إجاباتك 

على حماية بياناتك من مخاطر األمن السيبراني من خالل التحقق من أمن األنظمة التي2015 الفيدرالي لعام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات . تنقلها

يُرجى زيارة، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى. على األسئلة الشائعة موجودة على ظهر هذه الرسالة
 www.census.gov/sipp/أو التواصل مع مكتب التعداد اإلقليمي على العنوان ورقم الهاتف التاليين:

.شكرًا لمشاركتك في هذا المسح الهام مع خالص شكري وامتناني

،وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحترام

المدير

6974–424–800–1:الهاتف



SIPP-508(L1)(W1) (12-2020)

األسئلة الشائعة

؟لماذا يجمع مكتب اإلحصاء هذه المعلومات

.إال أن بعض المعلومات تحتاج إلى التحديث أكثر من مرة، على الرغم من أننا نجري تعدادًا كل عشر سنوات
، مثل تغييرات الوظائف، يوفر هذا المسح بيانات حالية حول مجموعة متنوعة من القضايا المهمة

، ورعاية األطفال ودعمهم، ورفاه األطفال والبالغين، والنفقات الطبية، وتغطية التأمين الصحي
.وغيرها من المعلومات، والمشاركة في البرامج الحكومية، والتقاعد والتخطيط للمعاشات التقاعدية

.وتُعد مشاركتك الطوعية ضرورية للتأكد من اكتمال نتائج هذا المسح ودقتها

كيف أعرف أن مكتب التعداد سيحمي معلوماتي؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخدام إجاباتك ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

.إلنتاج اإلحصائيات فقط

كيف سيستخدم مكتب التعداد المعلومات التي أقدمها؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخ يدمج مكتب ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

كما يسعى . التعداد المعلومات التي تقدمها مع المعلومات التي يقدمها اآلخرون إلنتاج اإلحصائيات
للحصول على المعلومات التي ربما تكون قد قدمتها لوكاالت ، بُغية تحقيق الكفاءة، مكتب التعداد

أخرى إذا كنت قد شاركت في برامج حكومية أخرى حيث يساعد هذا في التأكد من اكتمال بياناتك ويقلل 
أ من  552-المادة  1974(يسمح قانون الخصوصية لعام . عدد األسئلة التي نطرحها عليك في هذا المسح

بمشاركة المعلومات التي تقدمها مع موظفي مكتب التعداد ألغراض ( من القانون األمريكي5 الباب 
إطار مكتب (مجموعة المسح الديموغرافي 3-، تعداد/العمل كما هو محدد في إشعار نظام السجالت تجاري

وتحمي قوانين السرية نفسها التي تحمي إجابات أسئلة المسح أي معلومات  (. التعداد ألخذ العينات
لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام مكتب التعداد بدمج هذه البيانات مع إجاباتك . إضافية نجمعها

https://census.gov/about/what/admin-data.html :.يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت، على المسح

كم من الوقت سيستغرق المسح؟

دقيقة لكل شخص لجمع المعلومات حسب تقديرنا تتضمن مراجعة التعليمات واستكمال 63 حوالي 
يُرجى إرسال أي تعليقات بشأن تقديرات الوقت أو أي جانب آخر من جوانب عملية جمع . ومراجعة إجاباتك

Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.Sإلى ، بما فيها اقتراحات لتقليل هذا العبء، البيانات هذه
 .Census Bureau, 4600 Silver Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233 كما يمكنك إرسال التعليقات

Demo"على أن تكتب في خانة الموضوع DEMO.PAPERWORK@census.gov بالبريد اإللكتروني إلى 
.Survey Comments Project 0607-1000"

الذي وافق على هذا ، ال يمكن إجراء هذا المسح بدون رقم تحكم صالح من مكتب اإلدارة والميزانية األمريكي
0607-1000.المسح وخصص له رقم التحكم 



SIPP-508(L1)(W1) IL (12-2020)
census.gov

Office of the Director
Washington, DC 20233
U.S. Census Bureau

DC

REGIONAL DIRECTOR
U.S. CENSUS BUREAU
1111 W. 22ND STREET, SUITE 400
OAK BROOK, IL 60523-1918

Steven D. Dillingham

: عزيزتي المقيمة/ عزيزي المقيم

ونحن بحاجة إلى(SIPP)، وهو مسح الدخل والمشاركة في البرامج ، يُجري مكتب التعداد األمريكي مسحًا بالغ األهمية
سوف يتصل أحد الممثلين الميدانيين لمكتب التعداد بأسرتك في. مساعدتك للتأكد من دقة جمع البيانات
وأوكد لك أن مشاركة أسرتك في هذا المسح ستكون بالغة القيمة ومحل، غضون أسابيع قليلة بشأن هذا المسح

، تقديرٍ كبير

ال سيما وأن هذا المسح سينتج عنه بيانات تساعد في صياغة قرارات البرامج الحكومية التي تؤثر على حياة
حيث يستخدم صانعو السياسات هذه النتائج لتقييم االحتياجات، الماليين في الواليات المتحدة

مثل برنامج، والتغييرات التي قد تطرأ على البرامج ومدى فعاليتها، المستقبلية لنظام الضمان االجتماعي
.من بين أمور أخرى، وتكلفة الرعاية الطبية، وتأثير تغييرات التأمين الصحي، المساعدة الغذائية التكميلية

وإلتاحة المعلومات االقتصادية الحالية الدقيقة لممثليك المنتخبين ودعم تحسين هذه البرامج الهامة التي
.يحتاج مكتب التعداد إلى مساعدتك، تؤثر على السكان من جميع مستويات الدخل

ال سيما وقد اخترنا عنوانك، تتسم مشاركة أسرتك بأهمية جوهرية للتأكد من اكتمال بيانات هذه الدراسة ودقتها
ورغم عدم وجود عقوبات على االمتناع عن. اختيارًا علميًا لتمثيل آالف األسر األخرى التي تشبه أسرتك تمامًا

.يقلل عدم اإلجابة على كل سؤال من دقة النتائج بشكل كبير، اإلجابة على أي سؤال في هذه الدراسة

حيث ال يُسمح لمكتب، من الجدير بالذكر أن مكتب التعداد األمريكي ملزمٌ بحماية معلوماتك بموجب القانون
نُجري هذا المسح بموجب أحكام. التعداد بنشر ردودك بشكل علني بطريقة قد تحدد هويتك أو هوية هذه األسرة

هذا ويحمي القانون الفيدرالي خصوصيتك ويحافظ. من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 182 و141 المادتين 
كما ينص قانون تحسين األمن السيبراني). من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 9 المادة (على سرية إجاباتك 

على حماية بياناتك من مخاطر األمن السيبراني من خالل التحقق من أمن األنظمة التي2015 الفيدرالي لعام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات . تنقلها

يُرجى زيارة، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى. على األسئلة الشائعة موجودة على ظهر هذه الرسالة
 www.census.gov/sipp/أو التواصل مع مكتب التعداد اإلقليمي على العنوان ورقم الهاتف التاليين:

.شكرًا لمشاركتك في هذا المسح الهام مع خالص شكري وامتناني

،وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحترام

المدير

6384–865–800–1:الهاتف



SIPP-508(L1)(W1) (12-2020)

األسئلة الشائعة

؟لماذا يجمع مكتب اإلحصاء هذه المعلومات

.إال أن بعض المعلومات تحتاج إلى التحديث أكثر من مرة، على الرغم من أننا نجري تعدادًا كل عشر سنوات
، مثل تغييرات الوظائف، يوفر هذا المسح بيانات حالية حول مجموعة متنوعة من القضايا المهمة

، ورعاية األطفال ودعمهم، ورفاه األطفال والبالغين، والنفقات الطبية، وتغطية التأمين الصحي
.وغيرها من المعلومات، والمشاركة في البرامج الحكومية، والتقاعد والتخطيط للمعاشات التقاعدية

.وتُعد مشاركتك الطوعية ضرورية للتأكد من اكتمال نتائج هذا المسح ودقتها

كيف أعرف أن مكتب التعداد سيحمي معلوماتي؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخدام إجاباتك ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

.إلنتاج اإلحصائيات فقط

كيف سيستخدم مكتب التعداد المعلومات التي أقدمها؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخ يدمج مكتب ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

كما يسعى . التعداد المعلومات التي تقدمها مع المعلومات التي يقدمها اآلخرون إلنتاج اإلحصائيات
للحصول على المعلومات التي ربما تكون قد قدمتها لوكاالت ، بُغية تحقيق الكفاءة، مكتب التعداد

أخرى إذا كنت قد شاركت في برامج حكومية أخرى حيث يساعد هذا في التأكد من اكتمال بياناتك ويقلل 
أ من  552-المادة  1974(يسمح قانون الخصوصية لعام . عدد األسئلة التي نطرحها عليك في هذا المسح

بمشاركة المعلومات التي تقدمها مع موظفي مكتب التعداد ألغراض ( من القانون األمريكي5 الباب 
إطار مكتب (مجموعة المسح الديموغرافي 3-، تعداد/العمل كما هو محدد في إشعار نظام السجالت تجاري

وتحمي قوانين السرية نفسها التي تحمي إجابات أسئلة المسح أي معلومات  (. التعداد ألخذ العينات
لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام مكتب التعداد بدمج هذه البيانات مع إجاباتك . إضافية نجمعها

https://census.gov/about/what/admin-data.html :.يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت، على المسح

كم من الوقت سيستغرق المسح؟

دقيقة لكل شخص لجمع المعلومات حسب تقديرنا تتضمن مراجعة التعليمات واستكمال 63 حوالي 
يُرجى إرسال أي تعليقات بشأن تقديرات الوقت أو أي جانب آخر من جوانب عملية جمع . ومراجعة إجاباتك

Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.Sإلى ، بما فيها اقتراحات لتقليل هذا العبء، البيانات هذه
 .Census Bureau, 4600 Silver Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233 كما يمكنك إرسال التعليقات

Demo"على أن تكتب في خانة الموضوع DEMO.PAPERWORK@census.gov بالبريد اإللكتروني إلى 
.Survey Comments Project 0607-1000"

الذي وافق على هذا ، ال يمكن إجراء هذا المسح بدون رقم تحكم صالح من مكتب اإلدارة والميزانية األمريكي
0607-1000.المسح وخصص له رقم التحكم 



SIPP-508(L1)(W1) NY (12-2020)
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Office of the Director
Washington, DC 20233
U.S. Census Bureau

DC

REGIONAL DIRECTOR
U.S. CENSUS BUREAU
32 OLD SLIP, 9TH FLOOR 
NEW YORK, NY 10005-0114

Steven D. Dillingham

: عزيزتي المقيمة/ عزيزي المقيم

ونحن بحاجة إلى(SIPP)، وهو مسح الدخل والمشاركة في البرامج ، يُجري مكتب التعداد األمريكي مسحًا بالغ األهمية
سوف يتصل أحد الممثلين الميدانيين لمكتب التعداد بأسرتك في. مساعدتك للتأكد من دقة جمع البيانات
وأوكد لك أن مشاركة أسرتك في هذا المسح ستكون بالغة القيمة ومحل، غضون أسابيع قليلة بشأن هذا المسح

، تقديرٍ كبير

ال سيما وأن هذا المسح سينتج عنه بيانات تساعد في صياغة قرارات البرامج الحكومية التي تؤثر على حياة
حيث يستخدم صانعو السياسات هذه النتائج لتقييم االحتياجات، الماليين في الواليات المتحدة

مثل برنامج، والتغييرات التي قد تطرأ على البرامج ومدى فعاليتها، المستقبلية لنظام الضمان االجتماعي
.من بين أمور أخرى، وتكلفة الرعاية الطبية، وتأثير تغييرات التأمين الصحي، المساعدة الغذائية التكميلية

وإلتاحة المعلومات االقتصادية الحالية الدقيقة لممثليك المنتخبين ودعم تحسين هذه البرامج الهامة التي
.يحتاج مكتب التعداد إلى مساعدتك، تؤثر على السكان من جميع مستويات الدخل

ال سيما وقد اخترنا عنوانك، تتسم مشاركة أسرتك بأهمية جوهرية للتأكد من اكتمال بيانات هذه الدراسة ودقتها
ورغم عدم وجود عقوبات على االمتناع عن. اختيارًا علميًا لتمثيل آالف األسر األخرى التي تشبه أسرتك تمامًا

.يقلل عدم اإلجابة على كل سؤال من دقة النتائج بشكل كبير، اإلجابة على أي سؤال في هذه الدراسة

حيث ال يُسمح لمكتب، من الجدير بالذكر أن مكتب التعداد األمريكي ملزمٌ بحماية معلوماتك بموجب القانون
نُجري هذا المسح بموجب أحكام. التعداد بنشر ردودك بشكل علني بطريقة قد تحدد هويتك أو هوية هذه األسرة

هذا ويحمي القانون الفيدرالي خصوصيتك ويحافظ. من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 182 و141 المادتين 
كما ينص قانون تحسين األمن السيبراني). من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 9 المادة (على سرية إجاباتك 

على حماية بياناتك من مخاطر األمن السيبراني من خالل التحقق من أمن األنظمة التي2015 الفيدرالي لعام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات . تنقلها

يُرجى زيارة، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى. على األسئلة الشائعة موجودة على ظهر هذه الرسالة
 www.census.gov/sipp/أو التواصل مع مكتب التعداد اإلقليمي على العنوان ورقم الهاتف التاليين:

.شكرًا لمشاركتك في هذا المسح الهام مع خالص شكري وامتناني

،وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحترام

المدير

2520–991–800–1:الهاتف



SIPP-508(L1)(W1) (12-2020)

األسئلة الشائعة

؟لماذا يجمع مكتب اإلحصاء هذه المعلومات

.إال أن بعض المعلومات تحتاج إلى التحديث أكثر من مرة، على الرغم من أننا نجري تعدادًا كل عشر سنوات
، مثل تغييرات الوظائف، يوفر هذا المسح بيانات حالية حول مجموعة متنوعة من القضايا المهمة

، ورعاية األطفال ودعمهم، ورفاه األطفال والبالغين، والنفقات الطبية، وتغطية التأمين الصحي
.وغيرها من المعلومات، والمشاركة في البرامج الحكومية، والتقاعد والتخطيط للمعاشات التقاعدية

.وتُعد مشاركتك الطوعية ضرورية للتأكد من اكتمال نتائج هذا المسح ودقتها

كيف أعرف أن مكتب التعداد سيحمي معلوماتي؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخدام إجاباتك ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

.إلنتاج اإلحصائيات فقط

كيف سيستخدم مكتب التعداد المعلومات التي أقدمها؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخ يدمج مكتب ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

كما يسعى . التعداد المعلومات التي تقدمها مع المعلومات التي يقدمها اآلخرون إلنتاج اإلحصائيات
للحصول على المعلومات التي ربما تكون قد قدمتها لوكاالت ، بُغية تحقيق الكفاءة، مكتب التعداد

أخرى إذا كنت قد شاركت في برامج حكومية أخرى حيث يساعد هذا في التأكد من اكتمال بياناتك ويقلل 
أ من  552-المادة  1974(يسمح قانون الخصوصية لعام . عدد األسئلة التي نطرحها عليك في هذا المسح

بمشاركة المعلومات التي تقدمها مع موظفي مكتب التعداد ألغراض ( من القانون األمريكي5 الباب 
إطار مكتب (مجموعة المسح الديموغرافي 3-، تعداد/العمل كما هو محدد في إشعار نظام السجالت تجاري

وتحمي قوانين السرية نفسها التي تحمي إجابات أسئلة المسح أي معلومات  (. التعداد ألخذ العينات
لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام مكتب التعداد بدمج هذه البيانات مع إجاباتك . إضافية نجمعها

https://census.gov/about/what/admin-data.html :.يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت، على المسح

كم من الوقت سيستغرق المسح؟

دقيقة لكل شخص لجمع المعلومات حسب تقديرنا تتضمن مراجعة التعليمات واستكمال 63 حوالي 
يُرجى إرسال أي تعليقات بشأن تقديرات الوقت أو أي جانب آخر من جوانب عملية جمع . ومراجعة إجاباتك

Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.Sإلى ، بما فيها اقتراحات لتقليل هذا العبء، البيانات هذه
 .Census Bureau, 4600 Silver Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233 كما يمكنك إرسال التعليقات

Demo"على أن تكتب في خانة الموضوع DEMO.PAPERWORK@census.gov بالبريد اإللكتروني إلى 
.Survey Comments Project 0607-1000"

الذي وافق على هذا ، ال يمكن إجراء هذا المسح بدون رقم تحكم صالح من مكتب اإلدارة والميزانية األمريكي
0607-1000.المسح وخصص له رقم التحكم 



SIPP-508(L1)(W1) PA (12-2020)
census.gov

Office of the Director
Washington, DC 20233
U.S. Census Bureau

DC

REGIONAL DIRECTOR
U.S. CENSUS BUREAU
100 S. INDEPENDENCE MALL W, SUITE 410,
PHILADELPHIA, PA 19106-2320

Steven D. Dillingham

: عزيزتي المقيمة/ عزيزي المقيم

ونحن بحاجة إلى(SIPP)، وهو مسح الدخل والمشاركة في البرامج ، يُجري مكتب التعداد األمريكي مسحًا بالغ األهمية
سوف يتصل أحد الممثلين الميدانيين لمكتب التعداد بأسرتك في. مساعدتك للتأكد من دقة جمع البيانات
وأوكد لك أن مشاركة أسرتك في هذا المسح ستكون بالغة القيمة ومحل، غضون أسابيع قليلة بشأن هذا المسح

، تقديرٍ كبير

ال سيما وأن هذا المسح سينتج عنه بيانات تساعد في صياغة قرارات البرامج الحكومية التي تؤثر على حياة
حيث يستخدم صانعو السياسات هذه النتائج لتقييم االحتياجات، الماليين في الواليات المتحدة

مثل برنامج، والتغييرات التي قد تطرأ على البرامج ومدى فعاليتها، المستقبلية لنظام الضمان االجتماعي
.من بين أمور أخرى، وتكلفة الرعاية الطبية، وتأثير تغييرات التأمين الصحي، المساعدة الغذائية التكميلية

وإلتاحة المعلومات االقتصادية الحالية الدقيقة لممثليك المنتخبين ودعم تحسين هذه البرامج الهامة التي
.يحتاج مكتب التعداد إلى مساعدتك، تؤثر على السكان من جميع مستويات الدخل

ال سيما وقد اخترنا عنوانك، تتسم مشاركة أسرتك بأهمية جوهرية للتأكد من اكتمال بيانات هذه الدراسة ودقتها
ورغم عدم وجود عقوبات على االمتناع عن. اختيارًا علميًا لتمثيل آالف األسر األخرى التي تشبه أسرتك تمامًا

.يقلل عدم اإلجابة على كل سؤال من دقة النتائج بشكل كبير، اإلجابة على أي سؤال في هذه الدراسة

حيث ال يُسمح لمكتب، من الجدير بالذكر أن مكتب التعداد األمريكي ملزمٌ بحماية معلوماتك بموجب القانون
نُجري هذا المسح بموجب أحكام. التعداد بنشر ردودك بشكل علني بطريقة قد تحدد هويتك أو هوية هذه األسرة

هذا ويحمي القانون الفيدرالي خصوصيتك ويحافظ. من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 182 و141 المادتين 
كما ينص قانون تحسين األمن السيبراني). من قانون الواليات المتحدة13 من الباب 9 المادة (على سرية إجاباتك 

على حماية بياناتك من مخاطر األمن السيبراني من خالل التحقق من أمن األنظمة التي2015 الفيدرالي لعام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات . تنقلها

يُرجى زيارة، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى. على األسئلة الشائعة موجودة على ظهر هذه الرسالة
 www.census.gov/sipp/أو التواصل مع مكتب التعداد اإلقليمي على العنوان ورقم الهاتف التاليين:

.شكرًا لمشاركتك في هذا المسح الهام مع خالص شكري وامتناني

،وتفضلوا بقبول خالص التقدير واالحترام

المدير

4236–262–800–1:الهاتف
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األسئلة الشائعة

؟لماذا يجمع مكتب اإلحصاء هذه المعلومات

.إال أن بعض المعلومات تحتاج إلى التحديث أكثر من مرة، على الرغم من أننا نجري تعدادًا كل عشر سنوات
، مثل تغييرات الوظائف، يوفر هذا المسح بيانات حالية حول مجموعة متنوعة من القضايا المهمة

، ورعاية األطفال ودعمهم، ورفاه األطفال والبالغين، والنفقات الطبية، وتغطية التأمين الصحي
.وغيرها من المعلومات، والمشاركة في البرامج الحكومية، والتقاعد والتخطيط للمعاشات التقاعدية

.وتُعد مشاركتك الطوعية ضرورية للتأكد من اكتمال نتائج هذا المسح ودقتها

كيف أعرف أن مكتب التعداد سيحمي معلوماتي؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخدام إجاباتك ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

.إلنتاج اإلحصائيات فقط

كيف سيستخدم مكتب التعداد المعلومات التي أقدمها؟

يُلزم القانون مكتب التعداد بالحفاظ على سرية معلوماتك حيث ال يُسمح له بنشر إجاباتك بشكل 
يمكن لمكتب التعداد استخ يدمج مكتب ، بموجب القانون. علني بما قد يحدد هويتك أو هوية أسرتك

كما يسعى . التعداد المعلومات التي تقدمها مع المعلومات التي يقدمها اآلخرون إلنتاج اإلحصائيات
للحصول على المعلومات التي ربما تكون قد قدمتها لوكاالت ، بُغية تحقيق الكفاءة، مكتب التعداد

أخرى إذا كنت قد شاركت في برامج حكومية أخرى حيث يساعد هذا في التأكد من اكتمال بياناتك ويقلل 
أ من  552-المادة  1974(يسمح قانون الخصوصية لعام . عدد األسئلة التي نطرحها عليك في هذا المسح

بمشاركة المعلومات التي تقدمها مع موظفي مكتب التعداد ألغراض ( من القانون األمريكي5 الباب 
إطار مكتب (مجموعة المسح الديموغرافي 3-، تعداد/العمل كما هو محدد في إشعار نظام السجالت تجاري

وتحمي قوانين السرية نفسها التي تحمي إجابات أسئلة المسح أي معلومات  (. التعداد ألخذ العينات
لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام مكتب التعداد بدمج هذه البيانات مع إجاباتك . إضافية نجمعها

https://census.gov/about/what/admin-data.html :.يُرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت، على المسح

كم من الوقت سيستغرق المسح؟

دقيقة لكل شخص لجمع المعلومات حسب تقديرنا تتضمن مراجعة التعليمات واستكمال 63 حوالي 
يُرجى إرسال أي تعليقات بشأن تقديرات الوقت أو أي جانب آخر من جوانب عملية جمع . ومراجعة إجاباتك

Demo Survey Comments Project 0607-1000, U.Sإلى ، بما فيها اقتراحات لتقليل هذا العبء، البيانات هذه
 .Census Bureau, 4600 Silver Hill Road, ADDP-8H590, Washington, DC 20233 كما يمكنك إرسال التعليقات

Demo"على أن تكتب في خانة الموضوع DEMO.PAPERWORK@census.gov بالبريد اإللكتروني إلى 
.Survey Comments Project 0607-1000"

الذي وافق على هذا ، ال يمكن إجراء هذا المسح بدون رقم تحكم صالح من مكتب اإلدارة والميزانية األمريكي
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