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يناكسلا دادعتلا

ماوعأ ةرشع لك ضرفي يكيرمألا روتسدلا
لخاد نوشيعي نيذللا ناكسلا ددع ءاصحا
يتلا تامولعملا نيميقمو نيرجاهم دالبلا
حوبلا حمسي الو ةيرس نوكت اهؤاصحإ متي
ىرخا ةيموكح ةهج يأل اهب

تايدحتلا

ءاصحإلا جمانرب يف كراشن اذامل
يناكسلا

يناكسلا دادعتلا جمانرب يف كراشن •
يف لافطألا ةياعر جمارب نم نسحنل
عمتجملا يف ةساردلا لبق ام ةلحرم
اهيفكي ام ذخأت كتنيدم نا دكأتلل •
ىوتسم نيسحتل يدام معد نم
جماربلا و ةيحصلا و ةيملعلا جماربلا
ةيعامتجالا
ةجيتن نيأ ديدحتل يناكسلا دادعتلا •
ىلع دوعي اذهو نومدختسي نورمثتسملا
مهنكمي صرف داجيإب عمتجملا
ةديدج لمع رامثتسالا

ىلع سمخلا رمع تحت لافطألا ددع ءاصحا •
تاونس ةردقلا مدع
رافألاو ءاصحإلا جراخ نويكيرمألا ةق •
نينيتالللا
دودعم ريغ نيعستو فلأ يف رالود •
ةيعامتجالا جما درف لك عمتجملا فلكي
ربلاو ةيحصلا جماربلا

تامولعملا نويئاصحإلا مدختسي فيك
تعمج يتلا

ةنيدم لك هيلا جاتحت بئان مك ديدحتل •
يف اهناكس لثميل
ةفرعم ةيموكحلا رداصملا و تامدخلا ددع •
بولطملا ماع لك اهعيزوت و اهريفوت
جماربلاو ةحصلاو ميلعتلا لجا نم يداملا •
عمتجملا لخاد ةحاتملا معدلا زيزعتل
ةيعامتجالا
نم يف ةساردلا لبق ام ةياعر جماربل •
ةنيدم لك ديزتل يلاملا معدلا

لضفألل ةوطخ ذخ

ةعئاش ةلئسا
يف يعم نوشيعي هتلئاعو يقيدص
هتانايب ءاطعا يلع له يتيب
نيذلا صاخشألا ليجست كيلع معن
ةلص كل نكي مل ناو يتح كعم نوميقي
هب
ةعبراو رابك صاخشا ةسمخ يتيب يف
يف ةيفاك تاناخ كانه له راغص
ددعلا اذهل ةرامتسالا
ةلماك تامولعم ءالما عيطتست تنا
نيرخالا صاخشا ةتسللو صاخشا ةتسل
ةيفاضا تاناخ كانه
شيعيوددحم تقو يعم شيعي يلفط
بسحي نم عم رخالا تقولا هدلاو عم
تقو هعم شيعت نم عم بسحت يه
نيدلاولا عم شيعت تناك اذإو لوطا
عم اعم اررقي نا امهيلعف يواستلاب
بسحت نم

له لوالا هماع لمكي ملو ارخؤم دلو يلفط
هنع تامولعم يطعا نا بجي
راغصلا لك تامولعم ءاطعإ بجي معن
دحاو موي رمع نم ةيادب
انلصو نينثالا يدالواو يتجوز و انا
ءالما بجي له وتلل اينروفيلاك ىلا
? يناكسلا دادعتلا ةرامتسا
تايالولا لخاد شيعي نم لك معن
مهنمض نم و اهناكس نم دعي ةدحتملا
لافطالا
بجي له يعم نوشيعي يدافحاو دج انا
ةرامتسالا يف مهركذ يلع
ىتح مهتامولعم ةباتك كيلع معن
مل ول يتحو اراغص اوناك ناو
مهركذ كيلع كتلئاع نم اونوكي
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ةدعاسملا بلط يف ددرتت ال

يناكسلا ىلع وا نيالنوا ىلع ءاوس
يف اهمالتسا لمكا دادعتلا ةرامتسا
ينورتكلإلا ديربلا لاح
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5
دادعتلا جمانرب يفظوم عم نواعت
يناكسلا

يئاصحإلا ةيوه ةيؤر بلط كنكمي*
ةلاح يفو كلزنم ىلإ هلوخد لبق
بتكملاب لاصتالا كنكمي كشلا
رفص ةينامث دحاو يف يميلقإلا
ةثالث نانثإ ةعست ةعست رفص
يلع سولجنا سول رفص ةثالث ةسمخ
موي نم بتكملا تاقوأ فتاهلا مقر
 00 :8ةعاسلا نم ةعمجلا موي ىلإ نينثالا
ًءاسم  4:30يلا حابص

عضرلا ددع اهيف امب ةرسألا دارفا
نسلا راغصو لك ددعب انربخاا

3
ةدئاف نع كفراعم و كءاقدصا ربخا
يناكسلا دادعتلا جمانرب عم نواعتلا

موي يلا نينثالا موي نم لمعلا تاقوا  1-800-992-3530بتكملا
ًءاسم  4:30يلا احابص  8:00لمعلا تاعاس ةعمجلا

يناكسلا دادعتلا يف نولماعلا

دادعتلا بتكم نم تامولعملا عمجل كيلا ىتا نم نا دكاتلل
ةتيوه ىرت نا بجي يناكسلا
:اهب نوكي نا بجي هتيوه •
ةيصخشلا ةتروص•
ةيئام ةمالعب ةغومدم هب لمعي يذلا مسقلا •
ةيحالصلا خيرات اهيلعو •
بتكملا تامولعم وا هريدم تامولعم كيطعي نا هيلعو•
لؤسملا نم باوج كيطعيس فظوملا اذه •
ةمالع اهيلع ةبيقح وا رتويبمكل الماح نوكي فظوملا اذه •
بتكملا

اهميدقت يف كرتشا تامولعملا هذه
نم لك
نيتاللا ةطبارو
ةينطولا

يف تالئاعلا ةمطنم
سرادملا

ةدعاسملل
كتدعاسم عيطتسن نحن ةدعاسملا بلط يف ددرتت ال
تدرأ اذإ ةمجرتلا يف وا ةرامتسالا ةئبعت يف
يناكسلا دادعتلا عقوم

https://census.ca.gov/

ويلان عقوم

http://www.naleo.org/census

سولجنا سولب يميلقالا يناكسلا دادعتلا بتكم

نع لوئسم سولجنا سولب يميلقالا يناكسلا دادعتلا بتكم
ةقطنملا صخت يتلا ةيفارغجلاو ةيئاصحالا تامولعملا عيمجت
مقرب لصتا ةمولعم يا نم نم دكات وا راسفتسا يال ةددحملا

