Tak szybko dorastają...

Teraz jest okazja, by kształtować ich przyszłość.

Przedszkolak, który zostanie wiosną policzony
w Spisie Ludności 2020, w czasie następnego
spisu — w roku 2030 — rozpocznie edukację
w szkole średniej. To 10 lat wydatków na
artykuły szkolne, posiłki w szkole, nauczycieli
i wiele innych potrzeb. Teraz masz szansę, by
zadbać o przyszłość swoich dzieci.
Obecnie uczniowie w całym kraju zdobywają
wiedzę na temat Spisu Ludności 2020 w ramach
programu „Statystyka w szkołach”. Program ten
oferuje szkołom bezpłatne zajęcia i materiały
mające na celu przygotowanie uczniów do
funkcjonowania w świecie coraz bardziej
opartym na rozumieniu danych.
Uczniowie dowiadują się tam, że Spis Ludności
2020 polega na policzeniu wszystkich
mieszkańców Stanów Zjednoczonych i ich
terytoriów. Udzielenie odpowiedzi w spisie
pomaga społecznościom otrzymać należną im
część funduszy. W oparciu o dane uzyskane
w spisie podejmowane są decyzje o corocznym
podziale ponad 675 mld dolarów z budżetu
federalnego między stany i społeczności na
szkoły, służbę zdrowia, drogi, transport, ośrodki
rekreacyjne, pomoc socjalną oraz wiele innych
celów.

Uczniowie zdobywają także kluczowe
informacje dotyczące Spisu Ludności 2020 —
takie jak te przedstawione poniżej. Pragniemy
przekazać je także Tobie.

• Począwszy od marca 2020 r. każda osoba
mieszkająca w Twoim gospodarstwie
domowym powinna zostać policzona.
Dotyczy to też dzieci, w tym
noworodków, obywateli USA i osób
nieposiadających obywatelstwa, krewnych
i osób niespokrewnionych, a nawet osób
przebywających w Twoim domu tymczasowo.

• Udzielenie odpowiedzi w spisie ludności
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Odpowiedzi można udzielać w 13 różnych
językach online, telefonicznie lub
korespondencyjnie.

• Zebrane w spisie ludności odpowiedzi
są bezpieczne. Zgodnie z prawem Urząd
Spisu Ludności USA zobowiązany jest do
zachowania poufności uzyskanych informacji.
Odpowiedzi nie można też w żaden sposób
wykorzystać przeciwko respondentom.
Masz szansę wpłynąć na kształt przyszłości
własnej i naszych dzieci. Policz wszystkich
mieszkających w Twoim domu w Spisie
Ludności 2020.

Więcej informacji o możliwościach kształtowania własnej przyszłości podano na stronie
2020CENSUS.GOV/pl.
Więcej informacji o programie „Statystyka w szkołach” podano na stronie
CENSUS.GOV/SCHOOLS.

