CENSUS 101: Những điều bạn cần nên biết

Năm 2020 Census đang đến gần hơn bạn nghĩ! Đây là một sự nhắc nhở nhanh
và tại sao đó là một điều rất cần thiết để tất cả mọi người được đếm

Hãy đếm tất
cả mọi người

Đó là sự đại diện
công bằng

Census đếm tất cả mọi
người đang sinh sống
trong nước Mỹ một
lần và chỉ một mà lần,
đúng nơi đúng chỗ

Cứ mỗi 10 năm, kết quả của
Census được sử dụng để phân
chia và xác định ghế ngồi
thành viên của Hạ Nghị Viện
cho từng tiểu bang.

Điều này có
trong hiến pháp
Trong hiến pháp Hoa Kỳ bắt buộc phải
có Census mỗi 10 năm. Census
sẽ bao gồm toàn cõi Hoa Kỳ và đếm
tất cả mọi người đang sinh sống tại
đây. Chương trình Census đầu tiên vào
năm 1790.

Đó là về số tiền
675 tỷ Mỹ kim

Số liệu Census sẽ
xác định số tiền hơn
675 tỷ Mỹ kim được
sử dụng ra sao để hỗ
trợ cho tiểu bang, quận
và các chương trình quan
trọng của bạn
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Đó là sự tái phân
chia khu vực quận hạt
Sau mỗi sự kiện Census, các viên
chức tiểu bang sử dụng kết quả để
vẽ lại ranh giới của quốc hội và
khu vực lập pháp, phỏng theo sự
thay đổi của dân số

Hãy tham gia vì đó là nghĩa
vụ công dân của bạn
Hoàn tất đơn kiểm tra dân số
Census là bắt buộc: đó là
một cách tham gia vào nền
tảng dân chủ của chúng
ta và hãy nói: ĐẾM TÔI

Số Liệu Census Được Sử Dụng
Mọi Nơi Xung Quanh Bạn

Tìm hiểu xem bạn có thể giúp bằng cách nào tại www.census.gov/partners
Các doanh nghiệp thì sử dụng
số liệu Census để quyết định
xem nơi nào nên xây nhà máy,
văn phòng hay
cửa hàng, điều
này sẽ tạo ra
nhiều việc
làm.

Cư dân sử dụng Census để
hỗ trợ cho cộng đồng, sự
khởi đầu có liên quan đến sự
ban hành luật, có một cuộc
sống tốt và khuyên khich
người tiêu dùng

Chính quyền địa phương
sử dụng Census cho sự
an toàn công cộng và
chuẩn bị trong tình trạng
khẩn cấp

Thông tin của bạn sẽ
được giữ bí mật
Luật liên bang sẽ bảo vệ câu trả lỗi
Census của bạn . Câu trả lời của
bạn chỉ để sử dụng vào việc tạo
số liệu thống kê dân số
Theo luật, chúng tôi không thể
chia sẻ thông tin của bạn với các
cơ quan hành pháp về di trú cũng
như các cơ quan hành pháp
khác, hoặc cho phép được
sử dụng để xác định
điều kiện để nhận trợ
cấp của chính phủ

Bạn có thể giúp
Bạn chính là một ngừơi có kinh
nghiệm - chúng tôi muốn bạn cho
ý kiến làm sao có thể đếm tất
cả mọi người trong cộng đồng
của bạn được chính xác

Các nhà đầu tư bất
động sản sử dụng
Census để xây
cất các khu nhà
mới và cải thiện
các khu nhà cũ

Năm 2020 sẽ rất dễ
dàng hơn bao giờ hết
Năm 2020, bạn sẽ được trả lỗi
cho Census trên mạng online

