
  
 

 بكل أمان 2020تعداد  امأل
قد یحاول محتالو  ھو یوم التعداد، لكن نشاط التعداد ال یقتصر على ھذه السنة، ولن تتوقف أیضا عملیات االحتیال في ھذا الشأن. 2020أبریل (نیسان)  

 اإلحصاء االتصال بك عن طریق الھاتف أو البرید أو الزیارة المنزلیة أو حتى توجیھك إلى مواقع الویب المزیفة.
باإلضافة إلى التعداد السكاني الذي یقوم بھ مكتب اإلحصاء الفعلي في 

دراسة  130الوالیات المتحدة مرة واحدة في العقد، فھو یجري أكثر من 
) األكبر، یتم ACSئیة كل عام. استقصاء المجتمع األمریكي (استقصا

ملیون منزل. باحتوائھ أسئلة تفصیلیة حول  3.5إرسالھ سنویًا إلى أكثر من 
بیانات مثل الدخل واألصول والعمل والمرافق المنزلیة وحتى تنقالتك، فقد 

ي یثیر استقصاء المجتمع األمریكي شكوكاً تتعلق باالحتیال ولكنھ قانون
  ویسھل التحقق منھ صحتھ نسبیاً (انظر النصائح في الصفحة األخرى).

 ال یمكن ألي مسح أو تعداد حقیقي أن:
 یطلب منك رقم الضمان االجتماعي أو أرقام الحسابات البنكیة أو بطاقة االئتمان •
 یسأل متى تغادر أو تعود من العمل •
 یطلب أمواال أو تبرعات •
 یطلب الدعم لحزب سیاسي •
 شخصا ما بعقوبة السجنیتھدد  •

 كل ھذه العالمات ھي عالمات مؤكدة على أن متلقي التعداد یبحث عن طرق لسرقة ھویتك أو نقودك أو ممتلكاتك.

یمكن أن یحدث االحتیال في اإلحصاء في المنزل أو في العمل (یقوم مكتب اإلحصاء بدراسات استقصائیة متعلقة باألعمال أیًضا). احترس 
، عندما یقوم مكتب اإلحصاء الفعلي بإرسال رسائل تذكیریة لملء النموذج 2020محتالین في أوائل ومنتصف ربیع عام بشكل خاص من ال

 الخاص بكم والمتابعة الشخصیة لألسر التي ال تستجیب.

 ر حول عملیات االحتیال في التعدادعالمات تحذی
للدراسات األسریة والتعداد الذي یجري كل عشر سنوات، تقوم الوكالة تتلقى بریدا إلكترونیا یزعم أنھ من مكتب اإلحصاء. بالنسبة  .1

 .دائًما باالتصال عن طریق البرید

یطلب منك وكیل التعداد المزعوم مبلغا مالیا أو بیانات مالیة، مثل رقم حسابك المصرفي ورصیدك. لن یطلب مكتب اإلحصاء أي  .2
 .معلومات مماثلة

 ك باالعتقال. المشاركة في اإلحصاء ھو واجب قانوني، لكن ال یعاقب تاركھ بالسجن.یقوم وكیل التعداد المزعوم بتھدید .3

 
 

 
 
 



 نصائح للتعرف على عملیات االحتیال في التعداد
 
 

التجارة تحقق من شرعیة وكیل التعداد. یجب أن یحمل جمیعھم بطاقة ھویة تحمل ھویة من مكتب التعداد (مع عالمة مائیة خاصة بوزارة  .1
 .وتاریخ انتھاء الصالحیة)

 
اتصل بالمركز الوطني لمعالجة البیانات التابع لمكتب االحصاء أو المكتب اإلقلیمي للتحقق من صحة مسح المجتمع األمریكي أو التعدادات  .2

 .األخرى
 

مركز الوطني لمعالجة ، وھو موقع ال Jeffersonville ،IN تحقق من أن عنوان التعداد البریدي یحتوي على عنوان المرسل .3
 .البیانات. إذا كان العنوان مخالفا لھذا العنوان، فھذه عملیة احتیال

 في العنوان وابحث عن census.gov تحقق من عنوان الویب الخاص بأي موقع إحصائي مفترض. تأكد من أنھ یحتوي على .4
https:// أو رمز القفل في. 

 
اسم األم قبل الزواج أو أرقام البنك أو بطاقة االئتمان ألي شخص یدعي أنھ من مكتب ال تعطي رقم الضمان االجتماعي الخاص بك أو  .5

 .اإلحصاء
 

 .ال ترد أو تنقر على روابط أو تفتح مرفقات في برید إلكتروني مشبوه .6
 

إلحصاء الحقیقي. یمكن للمحتالین استخدام أدوات "خداع" لجعل األمر یبدو وكأنھم یتصلون من رقم مكتب ا -ال تثق في ھویة المتصل  .7
 8339-877-800أو  0469-642-800أو  3205-523-800اتصل بالمركز الوطني لمعالجة البیانات على الرقم 

(TDD / TTY) للتحقق 
 .من أن رقم ھاتف وكیل االستطالع شرعي .8
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