DLACZEGO POWINIENEM SIĘ
TYM ZAINTERESOWAĆ??
Wielu mieszkańców uważa, że dane uzyskane w
wyniku spisu zostaną wykorzystane wyłącznie
do ustalenia liczby mandatów w organie
ustawodawczym, jakie Illinois będzie posiadać
w Waszyngtonie oraz Springfield. Jednak jest to
tylko część prawdy.
Udział w spisie oraz uzyskane wyniki
odzwierciedlają również ilość pieniędzy z
budżetu federalnego, jakie stan Illinois
otrzymuje corocznie na wsparcie:
• Potrzeb infrastrukturalnych, takich jak
budowa i naprawa dróg;
• Szkół i okręgów szkolnych w Państwa
regionie;
• Szpitali oraz ośrodków pogotowia
ratunkowego dla osób ubezpieczonych
oraz nieubezpieczonych;
• Programów pomocy społecznej dla osób
starszych, weteranów oraz ubogich rodzin;
• Decyzji dużych firm oraz przedsiębiorstw
lokalnych odnośnie budowy lub
rozbudowy swoich biur lub zakładów
produkcyjnych, zwiększając możliwości
zatrudnienia wśród społeczności
lokalnych.

www.IllinoisCensus2020.com

TY
możesz się

CO możemy stracić?
Według Raportu Instytutu George’a Washingtona
dla Polityki Publicznej pt. „Przeliczanie ludzi na
dolary w 2020” nieuwzględnienie wielu
mieszkańców Illinois w spisie w roku 2010
spowodowało utratę 952 USD na osobę
otrzymywanych z budżetu federalnego. Tylko w
2015 stan Illinois stracił 122 miliony USD za
każdy 1 procent populacji nieuwzględnionej w
spisie ludności w 2010 roku.

Jak

włączyć.
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komunikat do wszystkich
mieszkańców stanu Illinois:
Co 10 lat przeprowadzany jest powszechny spis
ludności obejmujący wszystkie osoby mieszkające
w Stanach Zjednoczonych. Spis powinien
uwzględniać wszystkich mieszkańców stanu
Illinois, aby jego populacja dokładnie
odzwierciedlała nasze potrzeby. I choć wielu
mieszkańców Illinois odpowiada na pytania zawarte
w ankiecie spisu, niektóre dane demograficzne
pozostają zaniżone z powodu małego udziału
niektórych grup ludności. Następujące grupy
ludności są zwykle nieuwzględniane w spisie:
• Weterani, wojskowi oraz personel mieszkający
w bazach wojskowych na terenie stanu Illinois;
• Mniejszości;
• Osoby emerytowane spędzające okres wiosny
i lata w stanie Illinois lecz udający się na zimę
do stanów o cieplejszym klimacie;
• Studenci lokalnych uczelni na stałe
mieszkający poza stanem Illinois;
• Osoby mieszkające w blokach lub w
apartamentowcach;
• Mieszkańcy urodzeni poza terenem Stanów
Zjednoczonych (posiadający lub
nieposiadający stosowne dokumenty)
mieszkający i pracujący na terenie Illinois;
• Rolnicy i ich rodziny zamieszkujący rolnicze
okręgi stanu Illinois;
• Dzieci poniżej 5 roku życia oraz
• Osoby bezdomne.
Mieszkańcy Illinois liczą na Was, że weźmiecie
udział w tym jakże ważnym wydarzeniu.

Jesse White
Sekretarz Stanu Illinois
Przewodniczący Komisji ds. Pełnego Spisu
Ludności w Illinois

JAK MOGĘ POMÓC?

PRZED DNIEM SPISU MOŻESZ:
Informować swoją społeczność lokalną na temat
spisu ludności, który odbędzie się w 2020 roku oraz jak

ważny jest ich udział w momencie, gdy rachmistrzowie
odwiedzą ich dzielnice mieszkalne.

Zachęcać

organizacje zaufania publicznego, takie jak
kościoły i organizacje dzielnicowe, by motywowały swoich
członków do udzielania odpowiedzi na pytania ankiety spisu.

Angażować

organizacje oddolne w swojej
społeczności, aby dotrzeć do mieszkańców w grupach
trudnych do policzenia oraz do tych, którzy nie chcą
odpowiadać na pytania ankiety spisu ludności.

Spis ludności - 1 kwietnia 2020 roku.
Najważniejsze jest odpowiedzenie na pytania ankiety dotyczącej spisu ludności po otrzymaniu jej.
Będzie to można zrobić na wiele sposobów:
• Przez Internet- po raz pierwszy będzie można wypełnić ankietę przez Internet korzystając ze
swojego komputera. Jeśli nie masz komputera ani dostępu do Internetu, odwiedź lokalną
bibliotekę albo poproś o skorzystanie z komputera publicznego.
• Przez telefon- Biuro ds. Spisu Ludności będzie posiadać skonfigurowany system telefoniczny, na
który będzie można zatelefonować i wypełnić ankietę w dogodnym dla siebie czasie.
• Pocztą- jeśli nie zdecydujesz się wypełnić ankiety przez Internet albo telefonicznie, można wysłać
ją pocztą.

Zachowanie poufności:

Twoje odpowiedzi na pytania ankiety będą traktowane jako poufne przez Biuro ds. Spisu Ludności.
Informacje te nie będą udostępniane innym agencjom rządu federalnego ani stanowego.

