SPIS LUDNOŚCI 101: CO MUSISZ WIEDZIEĆ
Spis powszechny 2020 jest bliższy niż myślisz!
Oto krótkie przypomnienie tego, czym jest spis ludności i dlaczego jest tak
ważne, aby wszyscy byli policzeni.

Każdy się
liczy.

Chodzi o uczciwą
reprezentację.

Na spisie ludności liczy
się każdą osobę
mieszkającą w Stanach
Zjednoczonych tylko
raz w jej miejscu
zamieszkania.

Co 10 lat wyniki spisu ludności służą
do ponownego przydzielenia Izby
Reprezentantów Stanowych,
określając liczbę mandatów
przypadających na każdy stan.

To jest w
Konstytucji.

Chodzi o
675 miliardów
dolarów.

Podział ponad 675
miliardów dolarów na
fundusze federalne,
dotacje i wsparcie dla
stanów, powiatów i
społeczności jest na
podstawie danych
spisu ludności. Te
pieniądze są
wydawane na szkoły,
szpitale, drogi, roboty
publiczne i inne ważne
programy.

Konstytucja Stanów
Zjednoczonych nakazuje
liczenie wszystkich osób w
kraju co 10 lat. Pierwszy spis
ludności przeprowadzono w
1790 r.

Chodzi o
redystrybucję.
Po spisie ludności urzędnicy z
każdego stanu przerysowują granice
okręgów kongresowych i stanowych
w swoich stanach, aby uwzględnić
zmiany w populacji.

Udział jest twoim
obowiązkiem
obywatelskim.
Wypełnienie formy spisu ludności
jest obowiązkowe. Jest to
uczestnictwo w naszej demokracji
i powiedzenie:
„JA SIĘ LICZĘ!”

Dane ze spisu
powszechnego są
używane wokół ciebie.

Firmy korzystają z danych
spisu ludności aby
decydować gdzie budować
fabryki, biura i sklepy, które
tworzą nowe miejsca pracy.

Samorządy wykorzystują
informację spisu ludności
do zapewnienia
bezpieczeństwa
publicznego i gotowości na
wypadek awarii
Mieszkańcy korzystają ze spisu,
aby wspierać inicjatywy
społeczne poprzez
ustawodawstwo, jakość życia
oraz rzecznictwo
konsumentów.

Deweloperzy
wykorzystują spis
ludności do
budowy nowych
domów i
rewitalizacji
starych dzielnic.

Twoja prywatność
jest chroniona.
Biuro Spisu Powszechnego nie
może ujawniać twoich danych
ani odpowiedzi żadnej innej
agencji rządowej w jakikolwiek
sposób. Zgodnie z prawem
Biuro Spisu Powszechnego ma
obowiazek chronić ciebie oraz
twoje gospodarstwo domowe.

Spis 2020 będzie
łatwiejszy.
Spis ludności będziesz
mógł wypełnić na
online.

Możesz pomóc!
Jeśli jesteś ekspertem to
potrzebujemy twoich pomysłów.
Chcemy upewnić się, że wszyscy w
twojej społeczności zostaną
policzeni.

DOWIEDZ SIĘ JAK MOŻESZ POMÓC!
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