מפקד אוכלוסין  :101מה שצריך לדעת
מפקד האוכלוסין של  2020קרוב מכפי שאתם חושבים!
הנה רענון קצר למה הוא המפקד ולמה חיוני לספור את כולם.

כל אחד
נחשב.
מדובר בייצוג
הוגן.

מפקד האוכלוסין סופר כל
אדם שחי בארה»ב פעם
אחת ויחידה ,ובמקום
הנכון.

כל  10שנים ,תוצאות המפקד משמשות
לעדכון מספר המושבים בבית הנבחרים,
הקובע כמה נציגים יהיו לכל מדינה.

סעיף 1
פסקה 2

זה חלק מהחוקה.
חוקת ארה»ב מחייבת ספירה של כלל
התושבים מדי  10שנים .מפקד האוכלוסין
הראשון התקיים ב.1790-

מדובר ב675-
מיליארד דולר.

חלוקה של מימון פדרלי
בסך  675מיליארד דולר
באמצעות קרנות ,מענקים
ותמיכה למדינות ,למחוזות
ולקהילות מבוססת על
נתוני מפקד האוכלוסין.
הכסף מושקע בבתי ספר,
בבתי חולים ,בכבישים,
בעבודות תשתית
ובתוכניות חיוניות אחרות.

מדובר בחלוקה
מחדש למחוזות.
אחרי כל מפקד אוכלוסין בכל עשור ,פקידי
מדינה משרטטים מחדש את גבולות
המחוזות להצבעה לקונגרס ולרשות
המחוקקת בכל מדינה כדי להתאימם
לשינויים באוכלוסיה.

ההשתתפות היא
חובתך האזרחית.
השתתפות במפקד האוכלוסין היא חובה:
זאת דרך להשתתף בדמוקרטיה שלנו
ולומר «אני נחשב!»

נתוני מפקד האוכלוסין באים לידי
שימוש בכל מקום סביבכם.

עסקים משתמשים בנתוני מפקד
האוכלוסין כדי להחליט היכן לבנות
מפעלים ,משרדים וחנויות ,שיוצרים
דרישה לעובדים.
דרושה
עזרה

ממשלות מקומיות משתמשות
במפקד האוכלוסין למוכנות בתחומי
ביטחון הציבור ושעת חירום.

תושבים משתמשים במפקד האוכלוסין
כדי לתמוך ביוזמות קהילתיות
הקשורות בחקיקה ,באיכות חיים
ובקמפיינים צרכניים.

מפתחי נדל»ן משתמשים
במפקד האוכלוסין כדי
לבנות בתים חדשים
ולחדש שכונות ישנות.

הפרטיות שלכם
מוגנת.
החוק אוסר על רשות מפקד האוכלוסין
לפרסם את התשובות שלכם בכל
דרך שתוכל לזהות אתכם או את משק
הבית שלכם.
על פי חוק ,רשות מפקד האוכלוסין
לא יכולה לשתף כל רשות ממשלתית
אחרת בתשובות שלכם.

כות

ז

למכירה

המפקד ב 2020-יהיה
קל מאי פעם.
ב 2020-תוכלו למלא את סקר המפקד באינטרנט.

13

אתם יכולים לעזור.
אתם המומחים  -אנחנו זקוקים לרעיונות
שלכם לגבי הדרך הטובה ביותר להבטיח
שכולם בקהילה שלכם נספרים.

ארה»ב מחלקת המסחר

מינהל הכלכלה והסטטיסטיקה
רשות מפקד האוכלוסין
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גלו איך אפשר לעזור
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