
English/Arabic- 2020 Census and COVID-19 

The U.S. Census Bureau is carefully monitoring the coronavirus (COVID-19) situation and will 

follow the guidance of federal, state and local health authorities. 

  
We are encouraging everyone to respond online as soon as each family receives their invitation 

with the provided instructions on how to complete the form. 
  

The invitation will also include phone numbers for English and the 12 additional languages – 

ensuring over 99% of U.S. households can respond over the phone in their preferred language. 

Telephone assistance is available seven days a week from 7 a.m. to 2 a.m. EDT for those who 

prefer to respond by phone. 

  
Some households—in areas less likely to respond online—will receive a paper questionnaire in 

the first mailing; all households that have not responded online or by phone will receive a 

paper questionnaire between April 8 and April 16. The paper questionnaire includes a prepaid 

postage envelope to return it by mail. 
  

As a reminder, responses to the 2020 Census will drive decisions on the allocation of more than 

$675 billion in federal funds to states and communities each year for the next 10 years. 

That includes money for school programs and services such as special education, free and 

reduced-price lunches, class size reduction, technology purchases, teacher training, and 

afterschool activities. 
The $675 billion also includes funds for services that influence student readiness for learning, 

such as child health programs and assistance with housing, heating, and food costs. 
Encouraged your families to complete the US Census either by phone, online or by mail. 
 

ي اإلحصاء مكتب يراقب ك  وس حالة بعناية األمير ي الفير وسلطات الفدرالية الصحية السلطات توجيهات وسيتبع التاج    

المحلية الصحية والسلطات الواليات .  

ي االستجابة عىل الجميع نشجع نحن نت عي  ي أن بمجرد اإلنير ملء كيفية حول المقدمة التعليمات مع دعوتها عائلة كل تتلقر  

  .النموذج

ا الدعوة وستشمل
ً
ية اللغة هواتف أرقام أيض ز ي اإلضافية واللغات اإلنجلير  

ة االثنتر ي أن يضمن مما - عشر األرس من ٪99 من أكي   

كية ي االستجابة يمكنها األمير ي أيام سبعة الهاتفية دةالمساعي تتوفر .المفضلة بلغتها الهاتف عي   
7:00 الساعة من األسبوع فز  

ي
ً
ي 2 الساعة إىل صباحا

ً
ي الرد يفضلون الذين ألولئك بالنسبة اليوم يوم من صباحا الهاتف عي  .  

ي ي - المعيشية األرس بعض وتتلقر  
 
نت عىل للرد احتماال األقل المناطق ف ي ورقيا استبيانا - اإلنتر  

 
يد ف األرس جميع األول؛ التر  

ي  
نت عىل ترد مل التر ي سوف الهاتف طريق عن أو االنتر االستبيان يتضمن .أبريل 16 و أبريل 8 بي  ي ورقة استبيان تتلقر  

ي  
يد طريق عن إلعادته الدفع مسبق بريد مغلف الورفر الي  .  

، ي تخصيص بشأن قرارات اتخاذ إىل ستقود 2020 عام تعداد عىل الردود فإن وللتذكير موالاألي من دوالر مليار 675 من أكي   

ي السنوات مدى عىل عام كل المحلية والمجتمعات للواليات االتحادية المقبلة العشر . 

امج األموال ذلك ويشمل السعر والمنخفضة المجانية الغداء ووجبات الخاص، التعليم مثل المدرسية والخدمات للي  ، 

اء الدراسية، الفصول حجم وخفض ، وتدريب التكنولوجيا، ورسر ز المدرسة بعد ما وأنشطة المعلمير . 

ي دوالر مليار 675 الـ مبلغ ويشمل
ً
ي أيضا

ا
ي للخدمات أموال  

الطفل صحة برامج مثل للتعلم، الطالب استعداد عىل تؤثر التر  

ي والمساعدة  
والغذاء والتدفئة السكن تكاليف فز . 

ي أو الهاتف طريق عن إما المتحدة الواليات تعداد إكمال عىل عائالتكم شجع نت عي  يد ريقط عن أو اإلنير الي  . 


