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استطالع عرقي
نتيجة للتعداد الفيدرالي لعام  ، 2000تم تغيير المعايير المنقحة لجمع البيانات المتمحورة حول األصل والعرق .توفر الواليات المتحدة لآلباء  /األوصياء الفرصة لإلاشارة لل
أصلهم العرقي مع لمكانية ذكر أكثر من عرق واحد و ذلك عند اإلبالغ عن المعلومات التي تتمحور حول العرق بهدف جمع البيانات الفيدرالية.
يعتبر العرق واألصل اإلسباني حاليًا مفهومين منفصلين ومتميزين عن بعضهما البعض .لذلك  ،سيتم جمع البيانات التي تعود لل األصل اإلسباني بككل منفصل عن العرق.
يعتبر األصل اإلسباني حاليًا من األصول المصنفًة عل حدة .يجب عل اآلباء  /األوصياء اغتنام هذه الفرصة لتحديد العرق واألصل المناسبين ألطفالهم .يجب عليك اإلجابة
عل كال السؤالين والتوقيع أدناه.

السؤال  .1هل أنت من أصل لسباني أم التيني؟ اختر واحدة فقط
.كال ،ليس من أصل لسباني أو التيني

___ نعم ،من أصل لسباني أو التيني :اشخص من كوبا ( )Cubanأو مكسيكيا ( )Mexicanأو من تكيكانو ()Chicano
أو من بورتوريكو ( )Puerto Ricanأو من أمريكا الجنوبية أو الوسط ( )South or Central Americanأو
غيرذلك عل أن يكون من الثقافة أو األصل اإلسباني ،بغض النظر عن العرق.
السؤال الثاني .ما هو عرقك؟ يمكنك تحديد عرق واحد أو أكثر.

___ أبيض:اشخص له أصول سوا ًء من الكعوب األصلية في أوروبا أو الكرق األوسط أو اشمال أفريقيا.
___ .أسود أو أمريكي من أصل أفريقي :اشخص له أصول في أي من المجموعات العرقية السوداء في أفريقيا.
___ .الهنود األمريكيين أو سكان أالسكا األصليين :اشخص له أصول في أي من الكعوب األصلية ألمريكا الكمالية والجنوبية (بما في ذلك
أمريكا الوسط  ،و أولئك الذين يحتفظون باالنتماء القبلي أو المجتمعي لتلك الكعوب
__ .اآلسيوية :أي اشخص له أصل في أي من الكعوب األصلية في الكرق األقص أو جنوب اشرق آسيا أو اشبه القارة الهندية يكمل  ،عل سبيل
المثال  ،كمبوديا ( ، )Cambodiaالصين ( ، )Chinaالهند ( ، )Indiaاليابان ( ، )Japanكوريا ( ، )Koreaماليزيا ( ، )Malaysiaباكستان
( ، )Pakistanجزر الفلبين( ، )the Philippine Islandsتايالند ( )Thailandوفيتنام (.)Vietnam
___ من سكان هاواي األصليين أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادئ :اشخص له أصل في أي من الكعوب األصلية في هاواي ( )Hawaiianأو
غوام ( )Guamأو ساموا ( )Samoaأو جزر المحيط الهادئ األخرى (.)other Pacific Islands
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