
االستجابة إلحصاء عام 2020 تشكل المستقبل.
تساعد االستجابة لإلحصاء السكاني للمجتمعات في الحصول على التمویل الذي 

تحتاجھ وتساعد الشركات على اتخاذ قرارات تستند إلى البیانات وتنمیة االقتصاد. 
تؤثر بیانات التعداد على حیاتنا الیومیة ، حیث تُفید اتخاذ القرارات المھمة حول 

تمویل الخدمات والبنیة التحتیة في المجتمع ، بما في ذلك الرعایة الصحیة ومراكز 
رعایة المسنین والوظائف والتمثیل السیاسي والطرق والمدارس والشركات. ینفق 

أكثر من 675 ملیار دوالر من التمویل الفیدرالي إلى الوالیات والمجتمعات 
المحلیة كل عام بناًء على بیانات اإلحصاء.

ردود التعداد الخاصة بك آمنة ومكفولة الضمانات والسریة.

بموجب القانون ، ال یمكن استخدام ردودك ضدك.
بموجب القانون ، ال یمكن استخدام ردود اإلحصاء ضدك من قِبل أي وكالة 
حكومیة أو محكمة بأي شكل من األشكال - ولیس من قبل مكتب التحقیقات 

الفیدرالي (FBI) ، ولیس من قبل وكالة االستخبارات المركزیة (CIA) ، ولیس 
من قبل وزارة األمن الداخلي (DHS) ، ولیس من قبل إدارة الھجرة والجمارك 

األمریكیة (ICE). یشترط القانون على مكتب اإلحصاء الحفاظ على سریة 
معلوماتك واستخدام ردودك فقط إلنتاج إحصاءات.

 تعداد 2020 مع ضمانات السریة

القانون بموجد ال یمكن 
مشاركة المعلومات الشخصیة.

 بموجب قانون 13 من قوانین
 الوالیات المتحدة ، ال یمكن لمكتب

 اإلحصاء نشر معلومات محددة
 حول األفراد أو األسر أو

 الشركات ، حتى لوكاالت إنفاذ
القانون

 ینص القانون على أنھ ال یجوز
 استخدام المعلومات التي یتم

 جمعھا إال لألغراض اإلحصائیة
ولیس ألي غرض آخر

 لدعم البحث التاریخي ، یسمح
 القانون 44 من قوانین الوالیات
 المتحدة للمحفوظات والسجالت

 الوطنیة بإصدار سجالت اإلحصاء
ً فقط بعد 72 عاما

 یقسم جمیع موظفي مكتب
 اإلحصاء الیمین لحمایة معلوماتك

 الشخصیة مدى الحیاة ، وأي
 انتھاك للقسم یعاقب بغرامة تصل
 إلى 250,000 دوالر أو السجن

 لمدة تصل إلى 5 سنوات أو
ً العقوبتین معا

 بموجب القانون ، یُطلب من مكتب اإلحصاء حمایة أي معلومات شخصیة تجمعھا
 والحفاظ علیھا في سریة تامة. یمكن لمكتب اإلحصاء استخدام إجاباتك فقط إلنتاج

 إحصائیات. وكل موظف في مكتب اإلحصاء یؤدي الیمین الدستوریة لحمایة
 معلوماتك الشخصیة مدى الحیاة. وال یمكن استخدام إجاباتك ألغراض إنفاذ القانون

.أو للتحدید من أھلیتك الشخصیة في الحصول على مزایا حكومیة
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 اجابتكم على إحصاء عام 2020 آمنة مع كافة الضمانات السریة  
بموجب القانون الفدرالي. وال یمكن استخدام اجاباتكم إال إلنتاج  

إحصائیات - وال یمكن استخدامھا ضدك بأي طریقة. بموجب القانون  
یتم الحفاظ على سریة جمیع الردود على بیانات األسر والشركات التي 

یجریھا مكتب اإلحصاء األمریكي.



، أكدت المحكمة 1982في عام 

تى العليا في الواليات المتحدة أنه ح

العناوين هي سرية وال يمكن 

الكشف عنها من خالل االكتشاف 

القانوني أو قانون حرية 

في عام .  (FOIA)المعلومات

، قررت وزارة العدل 2010

األمريكية أن قانون باتريوت ال 

يلغي القانون الذي يحمي سرية 

ال توجد . ردود اإلحصاء الفردي

محكمة قانونية يمكنها استدعاء 

.معلومات اإلحصاء

القوانین التي تحمي معلومات
اإلحصاء الشخصي واجھت 

تحدیات.

ال توجد استثناءات.

إنھ اختیارك: یمكنك الرد بشكل آمن عبر اإلنترنت أو البرید 
أو الھاتف.
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سیكون لدیك خیار االستجابة عبر اإلنترنت أو البرید أو الھاتف. سیتم زیارة األسر 
التي ال تستجیب بإحدى ھذه الطرق من قِبل موظفي اإلحصاء لجمع المعلومات 

شخصیاً.  بغض النظر عن كیفیة الرد ، فإن معلوماتك الشخصیة محمیة بموجب 
القانون.

تكون اجاباتك عبر اإلنترنت في مأمن من القرصنة وغیرھا من 
التھدیدات اإللكترونیة

یتخذ مكتب اإلحصاء احتیاطات قویة للحفاظ على أمان الردود على اإلنترنت. یتم 
تشفیر جمیع البیانات المقدمة عبر اإلنترنت لحمایة الخصوصیة الشخصیة  

وبرنامج األمن السیبراني لدینا یلبي أعلى وأحدث المعاییر لحمایة المعلومات 
الشخصیة. بمجرد استالم البیانات ، فإنھا لم تعد على اإلنترنت. من اللحظة التي 
یقوم فیھا مكتب اإلحصاء بجمع الردود ، ینصب تركیزنا وااللتزام القانوني على 

الحفاظ علیھا في سریة تامھ.

نحن ملتزمون بالسریة.

یمكنك التعرف على المزید حول برنامج حمایة البیانات والخصوصیة التابع لمكتب 
.www.census.gov/privacy اإلحصاء على

 یشترط القانون على مكتب اإلحصاء الحفاظ على سریة معلومات الجمیع. بموجب
 القانون ، ال یمكن استخدام ردودك ضدك من قبل أي وكالة حكومیة أو محكمة بأي
 شكل من األشكال. لن یقوم مكتب اإلحصاء بمشاركة اجابات الفرد مع وكاالت إنفاذ
 الھجرة أو وكاالت إنفاذ القانون أو السماح باستخدام تلك المعلومات لتحدید األھلیة
 في الحصول على مزایا حكومیة. یوضح القانون 13 أنھ ال یمكن استخدام البیانات

 التي یجمعھا إال ألغراض إحصائیة - ال یمكننا السماح باستخدامھا في أي شيء
.آخر ، بما في ذلك إنفاذ القانون

 في مكتب اإلحصاء األمریكي ، نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على سریة
 إجاباتك. یعني ھذا االلتزام أن تقدیم إجاباتك یكون في أمان مع معرفة أنھ

.سیتم استخدامھا فقط لرسم صورة إحصائیة ألمتنا ومجتمعاتنا




