SPIS LUDNOŚCI W SKRÓCIE:
CO TRZEBA WIEDZIEĆ
Spis Ludności 2020 zbliża się milowymi krokami!
Oto krótkie przypomnienie czym jest spis oraz dlaczego jest
ważne, aby wszyscy byli policzeni.

Każdy się
liczy.

Chodzi o
sprawiedliwą
reprezentację.

Spis Ludności liczy
każdą osobę
mieszkającą w USA
tylko i wyłącznie
jeden raz oraz we
właściwym miejscu.

Jest to zapisane w
Konstytucji Stanów
Zjednoczonych.
Konstytucja Stanów
Zjednoczonych wymaga, aby
wszyscy w kraju byli policzeni co
10 lat. Pierwszy spis ludności
został przeprowadzony w roku
1790.

Chodzi o około
675 miliardów
dolarów.

Rozprowadzanie
ponad 675 miliardów
dolarów z budżetu
federalnego, grantów
oraz wsparcia dla
stanów, powiatów i
społeczności oparte jest
na danych pochodzących
ze Spisu Ludności.
Pieniądze te są
wydatkowane na szkoły,
szpitale, drogi, obiekty publiczne i
inne istotne programy.

Co 10 lat, wyniki Spisu
Ludności są
wykorzystywane do
ponownego rozdziału
miejsc w Izbie
Reprezentantów Stanów
Zjednoczonych,
określając liczbę
miejsc
przysługujących
każdemu
stanowi.

Chodzi o zmiany
granic okręgów
wyborczych.
Po przeprowadzeniu co dekadę Spisu
Ludności, urzędnicy stanowi
ponownie nakreślają granice okręgów
wyborczych w wyborach do
Kongresu Stanów Zjednoczonych i
legislatur stanowych w swoich
stanach, w odpowiedzi na zmiany w
populacji.

Wzięcie udziału w spisie
jest obowiązkiem
obywatelskim.
Wzięcie udziału w Spisie Ludności
jest obowiązkowe. W ten sposób
każdy uczestniczy w naszej
demokracji i mówi „JESTEM
BRANY POD UWAGĘ!”

Dane pochodzące ze Spisu
Ludności są wykorzystywane
wszędzie wokół Ciebie.

Firmy korzystają z danych
pochodzących ze Spisu
Ludności, aby podejmować
decyzje dotyczące
lokalizacji fabryk, biur i
sklepów, które tworzą
miejsca pracy.

Rządy lokalne korzystają ze
Spisu Ludności w sprawach
dotyczących
bezpieczeństwa
publicznego i
przygotowania na wypadek
katastrof.
Mieszkańcy korzystają ze Spisu
Ludności, aby wspierać
inicjatywy społeczności
związane z ustawodawstwem,
jakością życia i promocją
interesów konsumentów.

Developerzy
nieruchomości
korzystają ze Spisu
Ludności, aby
budować nowe domy
i rewitalizować stare
okolice.

Twoja prywatność
jest chroniona.
Jest to niezgodne z prawem, aby
Urząd Spisu Ludności publicznie
udostępniał Twoje odpowiedzi w
jakikolwiek sposób, który
pozwoliłby zidentyfikować Ciebie
lub Twoje gospodarstwo domowe.
Na mocy prawa, Twoje odpowiedzi
nie mogą zostać wykorzystane
przeciwko Tobie i zostaną one
wykorzystane wyłącznie do
opracowania danych
statystycznych.

W roku 2020 będzie
łatwiej niż do tej pory.
W roku 2020 będzie
można odpowiedzieć
online na Spis Ludności.

Ty możesz
pomóc.
Jesteś ekspertem - potrzebujemy
Twoich pomysłów, jak najlepiej
upewnić się, że każda osoba w
Twojej społeczności zostanie
policzona.
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