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المستقلةأولياء أمور مقاطعة أوستن للمدارس أعزاءنا   

 
   أوستن. ةاألمن والصحة في مقاطعر الفايروس الى الحد األدنى لضمان على يقظتك في جهودك لتقليل انتشالك  ا  شكر

 
اآلن والذي سيؤثر بشكل إيجابي  ا  يمكننا القيام به جميع ا  واحد ئا  هناك شيفوقت في المنزل ، المزيد من ال لدينا ا  أننا جميعبما 

رابط أدناه:على ال 2020تعداد  إمأل إستمارةعلى تعليم ورفاهية طالبنا وعائالتنا للسنوات العشر القادمة:   
(https : //my2020census.gov/) 

، والذي يتضمن رقم معرف والذي سيتم إرساله اليك عن طريق البريدث عن خطاب التعداد الخاص بك للقيام بذلك ، ابح 
على الرابط أعاله. ، النموذج عبر اإلنترنت ألالتعداد الخاص بك والمزيد من التعليمات لم  

 
طلب منا ممارستها. أنا تكيف مع طرق العيش الجديدة التي يأعلم أن العديد من أسرنا وموظفينا وجيراننا يكافحون من أجل الت

الحفاظ لجميع األفراد الذين يرغبون في القيام بشيء لمساعدة بعضهم البعض على الرغم من قيود ممارسة  ا وممتنمدرك أيض
.االجتماعية اتالمسافعلى   

 
، يمكنك أن تعرف أنك تقوم بدورك لضمان تدفق مليارات الدوالرات الفيدرالية إلى حيث تشتد  2020تعداد  من خالل مأل

في  ا  قيم ا  طالبنا درس ا  التعداد أيض مأل عطيمجتمعاتنا على تمثيل كاٍف. ي الموارد لمساعدة مجتمعاتنا. كما يضمن حصول
.في المستقبل به المسؤولية المدنية ويعدهم للمشاركة  

 
على االلتزام باستكمال تعدادك وتشجيع اآلخرين على القيام بنفس  ا  مترابطون. نشكرك مقدم ا  ن التعداد تذكير عظيم بأننا جميعإ

.نتعامل بطرق مختلفة ا  غير مسبوق وأننا جميعمام اإلدراك أن الوضع الذي نواجهه الشيء. إنني أدرك ت  
 

 .يرجى العلم أننا هنا من أجلك ومن أجل عائلتك
 

 بإخالص،
دكتوراه ، كروز بول دكتور  

 ISD أوستن
 مشرف ومدير مقاطعة أوستن للمدارس المستقلة

 
 

 ؟شارك بهما هو التعداد ولماذا يعد من المهم أن ن 
بغض النظر عن العرق  لتعداد مره واحدة لكل عشرة سنواتل شخص يعيش في الواليات المتحدة ملزم بمأل استمارة اك
 نساعدكي ،  عدد دقيق لجميع الناس في البالد ر الواليات المتحدة من أجل توفيرهذا هو أحد متطلبات دستو ، حالة واألصلوال

 ا  . نحن نساعد أيضالخت والطرق لمجتمعنا من أجل المدارس والرعاية الصحية والمكتبا دعما  التي تقدم  األموال في أحصاء
تحقيق التمثيل السياسي لمجتمعاتنا ألن الخطوط السياسية المرسومة للكونغرس ومقاعد مجلس النواب وحتى أعضاء  في

.مجلس المدرسة ، تستند إلى بيانات التعداد  
 

 التعداد؟ هل من اآلمن مأل 
ائيات مجهولة من المهم أن تعرف أن ردك على التعداد خاص ومحمي وسري. يمكن استخدام معلوماتك فقط إلنتاج إحص

.مسؤولي الهجرة أو أي وكاالت أخرى المصدر وال يمكن مشاركتها مع المالك أو  
 

  في ضمان إحصاء الجميع؟دور التعليم ما هو 
المستقلة مع المدينة والمقاطعة والشركاء غير الربحيين في وسط والية تكساس لضمان  للمدارس أوستنمقاطعة تتعاون 

في العدالة والدعم المتبادل والمسؤولية  ا  ت مضى ، يجب أن يكون عملنا متجذراحتساب الجميع. اآلن ، أكثر من أي وق
ى للوصول إل وائلنارسنا وعامد تعاونظل هذه الظروف ، ندرك بشكل خاص أهمية وقيمة االستفادة من قوة  الجماعية. في

 المزيد من العوائل ، وطمأنتهم بأن العد ال يعد أمرا   آمنا   فحسب ولكنه يعيد بالفاءدة للجميع.




