Σημαντικό
Εύκολο και
Ασφαλές
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν κάθε δέκα χρόνια εθνική καταμέτρηση όλων των
προσώπων που κατοικούν σε κάθε πολιτεία (Σύνταγμα ΗΠΑ, Άρθρο 1, Ενότητα 2).
Η απογραφή του 2020 επηρεάζει την Πολιτεία του Μέριλαντ κατά
διάφορους σημαντικούς τρόπους. Η απογραφή:

• Καθορίζει την εκπροσώπηση στο Κογκρέσο και επηρεάζει τις τοπικές νομοθετικές περιφέρειες.
• Αποτελεί τη βάση για τη χρηματοδότηση κρίσιμων προγραμμάτων και υπηρεσιών. Και
• Βοηθά στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, τα
έργα μεταφορών και κατασκευής σχολικών κτιρίων, καθώς και τον σχεδιασμό της δημόσιας
υγείας, της δημόσιας ασφάλειας και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Κάθε πολίτης της Μέριλαντ μετρά!
Πάρτε μέρος στη Δεκαετή Απογραφή του 2020

Η Απογραφή είναι σημαντική
Τα στοιχεία της απογραφής χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του ύψους της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης
για προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Βοήθειας Πρόσθετης Διατροφής για Γυναίκες, Βρέφη και Παιδιά
(SNAP/WIC), το Medicaid, το Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας Παιδιών (CHIP) και έργα
αυτοκινητόδρομων και μεταφοράς.

• Κάθε χρόνο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατανέμει
χρηματοδοτήσεις ύψους πάνω από 675 Δισ. Δολαρίων
με βάση τα στοιχεία της απογραφής.

• Κάθε πολίτης της Μέριλαντ που δεν υπολογίζεται στην
απογραφή κοστίζει στην Πολιτεία περίπου $18.250 σε
διάστημα 10 ετών – αυτό ισοδυναμεί με απώλεια για την
Πολιτεία $1 Δισεκατομμυρίων (με βάση ιστορικά
δεδομένα ελλιπών καταμετρήσεων του Γραφείου
Απογραφών των ΗΠΑ).

Η συμπλήρωση του εντύπου απογραφής εξασφαλίζει
στις οικογένειες της Μέριλαντ, τους γείτονες και τις
κοινότητες τη λήψη της απαραίτητης βοήθειας για να
ζήσουν, να εργαστούν, να παίξουν και να μεγαλώσουν .

Η Απογραφή είναι Εύκολη
Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο απογραφής με τρεις τρόπους - ταχυδρομικά, τηλεφωνικά και
διαδικτυακά. Η απογραφή του 2020 θα είναι η πρώτη διαδικτυακή απογραφή στην ιστορία των ΗΠΑ.
Η απάντηση στα δημογραφικά ερωτήματα της απογραφής βοηθά την κοινότητά σας να εξασφαλίσει το δίκαιο
μερίδιο της στη χρηματοδότηση καθώς επίσης και οι αποφάσεις για οικονομική ανάπτυξη και σχεδιασμό να
ανταποκρίνονται σωστά στην κοινότητά σας όπως είναι αυτή την 1η Απριλίου 2020.

Μερικά σημαντικά γεγονότα που πρέπει να θυμάστε. Μην ξεχνάτε:
• Οι φοιτητές πανεπιστημίων θα πρέπει να καταμετρηθούν στη διεύθυνση του πανεπιστημίου τους, είτε
εντός είτε εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να καταμετρηθούν στην κατοικία των
γονέων τους μόνο εφόσον κατοικούν και κοιμούνται εκεί.

• Όλα τα παιδιά πρέπει να καταμετρηθούν περιλαμβανομένων και αυτών που είναι ηλικίας κάτω των
πέντε ετών.

Η Απογραφή είναι Ασφαλής
Το Γραφείο Απογραφών των ΗΠΑ πρέπει να τηρεί όλες τις πληροφορίες ως απόρρητες,
περιλαμβανομένων της υπηκοότητας, του εισοδήματος και άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
των κατοίκων.

• Τα στοιχεία συλλέγονται μόνο για στατιστικούς λόγους και τα προσωπικά δεδομένα δεν
κοινοποιούνται ποτέ.

• Όλες οι πληροφορίες της απογραφής είναι προσωπικές και προστατεύονται από τον νόμο με το άρθρο
13 του Κώδικα των ΗΠΑ και οι παραβάσεις τιμωρούνται με κράτηση μέχρι πέντε ετών σε ομοσπονδιακή
φυλακή και/ή πρόστιμο $250.000.
Επομένως επιλέξτε τον τρόπο που θα καταμετρηθείτε - ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.
Είναι η εικόνα μας η οποία θα κρατήσει για δέκα χρόνια, επομένως ας είμαστε όλοι μέσα στην
εικόνα.
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