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НАСЕЛЕННЯ
Кожні 10 років уряд США підраховує кожну людину, яка проживає у країні, шляхом проведення державного перепису.
Результати перепису впливають на розподіл фінансування освіти, доступного житла, охорони здоров’я населення,
громадського транспорту тощо протягом наступного десятиліття. Перепис населення також визначає, скільки місць
ми отримаємо у Конгресі.

Що таке перепис населення?
Так ми рахуємо людей, які живуть у країні — кожного
її жителя незалежно від імміграційного статусу.
Чи під час перепису питають про громадянство?
Ні — перепис не передбачає жодних питань щодо
громадянства чи імміграційного статусу.
Чому для уряду важливо робити перепис
населення?
Тому що завдяки цьому уряд дізнається, куди
спрямовувати кошти — на такі справи як охорона
здоров’я, освіта, доступне житло та транспорт. Він
також визначатиме, скільки місць штат Вашингтон
отримає у Конгресі.
Чому я маю брати участь у переписі населення?
Завдяки вашій участі у переписі нашу громаду буде
повністю враховано в даних, що визначатимуть,
яке фінансування ми отримаємо та як будемо
представлені. Завдяки вашій участі кошти, сплачені
вами у якості податків до бюджету, повернуться до
вашої громади.

Коли відбуватиметься перепис населення?
Починаючи з 12 березня, люди поштою отримуватимуть
листи із інформацією про те, як взяти участь у переписі.
Ви можете взяти участь у переписі через Інтернет до
31 липня. Якщо у вас немає доступу до Інтернету або
вам потрібна допомога, у вашій громаді є місця, де ви
можете отримати допомогу.
Які особи підпадають під перепис?
Кожну людину, яка проживає разом з вами в одному
домогосподарстві станом на 1 квітня 2020 року, має бути
включено до переписного листа. Сюди входять особи
віком починаючи від дітей та немовлят, народжених
станом на 1 квітня, і закінчуючи особами пенсійного
віку, особи, що є вашими родичами або не є ними,
незалежно від їх імміграційного статусу. Якщо хтось із
членів вашого домогосподарства проживає у більш ніж
одній родині, така особа повинна бути підрахована у
тому місці, де вона живе і спить більшу частину часу.
Як мені взяти участь у переписі?
Найпростіший спосіб взяти участь у переписі —
через Інтернет на сайті 2020census.gov. Також ви
можете взяти участь у переписі за телефоном або
шляхом заповнення паперової анкети.
Куди мені звернутися для отримання додаткової
інформації?
Відвідайте сторінку 2020census.gov або зателефонуйте
на безкоштовну лінію підтримки Бюро перепису
населення, вказану на звороті цього аркуша.
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Після 1 березня телефонуйте
для отримання підтримки:
ЛІНІЯ З МОВНОЮ ПІДТРИМКОЮ

БЕЗКОШТОВНИЙ НОМЕР

English

844-330-2020

Spanish

Español

Chinese (Mandarin)

普通话

844-391-2020

Chinese (Cantonese)

广东话

844-398-2020

Vietnamese

Tiếng Việt

844-461-2020

Korean

한국어

844-392-2020

Russian

Русский

844-417-2020

Arabic

844-468-2020

844-416-2020

Tagalog

Wikang Tagalog

844-478-2020

Polish

Język Polski

844-479-2020

French

Français

844-494-2020

Haitian Creole

Kreyòl Ayisyen

844-477-2020

Portuguese

Português

844-474-2020

Japanese

日本語

844-460-2020

English (Puerto Rico)
Spanish (Puerto Rico)
Telephone Display Device (TDD)

844-418-2020
Español (Puerto Rico)

844-426-2020
844-467-2020

