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Округ San Juan Unified об'єднує зусилля округів, штатів і федерацій, щоб забезпечити 
облік усіх під час перепису населення 2020 року. Перепис є підрахунком всіх людей, що 
проживають в США, і проводиться кожні 10 років. Надати інформацію досить просто і 
конфіденційність забезпечена. Вперше ви можете прийняти участь у перепису-онлайн. 

Ви отримаєте унікальний ідентифікаційний номер поштою, який дозволить вам 
заповнити онлайн-форму, що буде доступна з березня, 2020 року. Там будуть 
запитання про вашу сім'ю, наприклад: скільки людей проживає в вашому домі, дати 
народження, раса і стать. 

Ось деяка інформація, яку ви повинні знати: 

Ваша особистість залишається анонімною. Будь-яка особиста інформація, яку ви 
надаєте в формі перепису, захищена законом і не може передаватися будь-кому або 
будь-якому іншому федеральному агентству. Незалежно від вашого імміграційного 
статусу, ця інформація не може бути використана проти вас або вторгатися в ваше 
особисте життя або будь-кого із членів вашої сім'ї. 

Перепис це важливий інструмент. Перепис важливий, тому що це допомагає 
вирішити, який об’єм федерального фінансування отримають наші школи протягом 
наступних десяти років, і скільки грошей наш штат отримає для наших парків, 
благоустрою району, охорону здоров'я, транспорт та інших програм і послуг. У 
Каліфорнії понад 7 мільярдів доларів з федерального фінансування підтримують 
шкільні програми, такі як шкільне харчування, шкільна освіта після занять, спеціальна 
освіта, освіта для тих, хто вивчає англійську мову, учнів корінних американців, дітей 
працівників сільського господарства, бездомних учнів, і програми Head Start. 

Перепис це безпечна процедура. Всі дані, зібрані в ході перепису, захищені відповідно 
до розділу 13 Кодексу США. Записи є конфіденційними протягом 72 років згідно із 
законом. Всі працівники бюро перепису США, дають клятву на все життя, щоб захистити 
інформацію респондентів. Перепис населення США ніколи не буде передавати 
особисту інформацію респондента іншим державним органам. Дані публікуються тільки 
в зведених таблицях; окремі записи не публікуються. 

Що потрібно зробити? Заповніть коротку і просту форму опитування онлайн. Якщо у 
вас немає комп'ютера вдома, ви можете використовувати комп’ютери в громадській 
бібліотеці. Ви можете виконати перепис трьома способами: поштою, по телефону або 
онлайн. Перепис доступна на декількох мовах як онлайн, так і по телефону, в тому числі 
на іспанській, арабській та російській мовах. 

Ваші діти враховуються, тому обов'язково вносіть їх при заповненні форми 
перепису навесні, 2020 року! 
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12-20 березня: Повідомлення відправлять поштою 
 
16-24 березня: Отримання листів із нагадуванням 
 
26 березня - 3 квітня: Листівки з нагадуванням 
 
1 квітня: День перепису 
 
8-16 квітня: Документ в паперовому вигляді надсилають поштою 
 
20-28 квітня: Фінальні листівки поштою перед завершенням 
 
Не відкладайте! Обов'язково заповніть форму перепису до 30 квітня. 
 


