חשוב ,קל ובטוח
ארצות הברית נדרשת לבצע מפקד אוכלוסין ארצי של כל האנשים החיים בכל מדינה מדי עשור (חוקת ארה"ב ,פרק ,1
חלק )2
מפקד האוכלוסין של  2020משפיע על מרילנד במספר דרכים חשובות.
מפקד האוכלוסין:
• קובע ייצוג בקונגרס ומשפיע על מחוזות בחירה מקומיים;
• מהווה בסיס למימון תוכניות ושירותים חיוניים; ובנוסף
• מסייע לקבלת החלטות מקומית בנושאי התפתחות כלכלית ,בניית בתי ספר ופרויקטים תחבורתיים ,כמו גם
בריאות הציבור ,בטיחות הציבור ותכנון לשעת חירום.

כל תושב מרילנד נחשב!
היספרו במפקד העשור 2020

מפקד האוכלוסין חשוב
נתוני מפקד האוכלוסין משמשים לקביעת רמת המימון הפדרלי לתוכניות כמו תוכנית הסיוע המשלים לתזונה לנשים,
תינוקות וילדים ( ,)SNAP/WICסיוע רפואי ( ,)Medicaidתוכנית ביטוח הבריאות לילדים ()CHIP
ולפרויקטים של כבישים מהירים ותחבורה.
• מדי שנה הממשלה הפדרלית מקצה מעל  675מיליארד
דולר למימון על סמך נתוני מפקד האוכלוסין.
• כל תושב מרילנד שלא נמנה עולה למדינה בערך
 $18,250למשך  10שנים – סכום המסתכם בהפסד
של  1מיליארד דולר לקופת המדינה (על פי תת-
ספירה היסטורית במפקד האוכלוסין של ארה"ב).

השלמת טופס ההתפקדות שלך תבטיח שמשפחות,
שכנים וקהילות במרילנד יקבלו את התמיכה הדרושה
להם כדי לחיות ,לעבוד ,לשחק ולגדול.

מפקד האוכלוסין קל
ניתן למלא את טופס ההתפקדות שלך באחת משלוש דרכים – באמצעות הדואר ,בטלפון או באינטרנט .מפקד
האוכלוסין  2020יהיה מפקד האוכלוסין המקוון הראשון בהיסטוריית ארה"ב.

מענה על השאלות הדמוגרפיות במפקד האוכלוסין יעזור להבטיח שהקהילה שלך תקבל את החלק ההוגן במימון
המגיע לה ,ושהחלטות בנוגע להתפתחות ותכנון כלכליים ישקפו באופן מדויק את הקהילה שלך ב 1-באפריל.2020 ,

כמה עובדות חשובות שכדאי לזכור .לא לשכוח:
• על ס טודנטים בקולג' להתפקד בכתובת הקולג' שלהם ,בין אם בשטחי הקמפוס או מחוץ להם .עליהם
להתפקד בכתובת המגורים של הוריהם רק אם הם מתגוררים שם.
• יש לספור את כל הילדים כולל ילדים מתחת לגיל חמש.

מפקד האוכלוסין בטוח
לשכת מפקד האוכלוסין של ארה"ב מחויבת לשמור על כל המידע חסוי  ,כולל אזרחות התושב ,הכנסתו ונתונים אישיים רגישים אחרים.
• איסוף הנתונים מתבצע למטרות סטטיסטיות בלבד ומידע אישי לעולם לא ייחשף.
• כל נתוני מפקד האוכלוסין הינם פרטיים ומוגנים על פי החוק בסעיף  13באוסף החוקים של ארה"ב ,שהפרתו
ניתנת לענישה של עד חמש שנים בכלא פדרלי ו/או קנס בסך .250,000$

עליך רק לבחור את אופן ההתפקדות שלך  -באמצעות הדואר ,בטלפון או באינטרנט.
המפקד הוא הדיוקן שלנו לעשר השנים הבאות ,אז בואו נכניס את כולם לתמונה.
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