עס איז גרינד פֿאַ ר אײַ ך צו זײַ ן גערעכנט.
יעדער  10יאָ ר די פֿאַ רלניקטע שטאַ טן ציילן אַ לעמען וואָ ס וווינט אין דער מדינה ,ניט קוקנדיק אויף עלטער ,נאַ ציאָ נאַ ליטעט
אָ דער פֿעיקײַ ט .עס איז וויכטיק פֿאַ ר אַ לעמען צו ענטפֿערן צום צענזוס פֿון  2020אַ זוי אַ ז קהילות ווי אײַ ערע קענען באַ קומען
די פֿינאַ נצירונג זיי דאַ רפֿן פֿאַ ר געזונט-אָ פּהיט ,דערגרייכלעכקייט באַ דינונגס ,וכד'.
דער צענזוס פֿון  2020איז צוטריטלעך פֿאַ ר אַ לעמען.
אָ נהייבנדיק פֿון מיטן מערץ  ,2020קענט איר ענטפֿערן צום צענזוס דורך ענטפֿערן אַ פּאָ ר פֿראגעס אָ נליין ,טעלעפאָ ניש
אָ דער דורך פּאָ סט.
אויב איר האָ ט טויבקייט אָ דער שמיעה-שוואָ ך ,קענט איר:

דער אָ נליין אַ נקעטע איז צוטריטלעך
פֿאַ ר מענטשן מיט אַ ברייטער גאמע
פֿון אינװאַ לידקײטן.

< צוקומען צו ווידעאָ וועגווײַ זערס צו דער אַ נקעטע אויף
אמעריקאנעם שטום לשון אויף .
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אויב איר בעסער ווילסט ענטפֿערן
דורך פּאָ סט אָ בער באַ קומט ניט קיין
אַ נקעטע אין אײַ ערער ערשטער בריוו
פונעם צענזוס ביוראָ פֿון די
פאַ רייניקטע שטאַ טן ,קענט איר
וואַ רטן פֿאַ ר דעם פֿערטן בריוו אין
מיטן אפּריל  ,2020וואָ ס וועט
אַ נטהאַ לטן אַ ן אַ נקעטע.

< ענטםערן צום צענזוס ניצנדיק טעלעפֿאָ ן אַ פּאַ ראַ טן
פֿאַ ר שווערהעריקע.

< קוקן אָ נליין ווידעאָ ס און וועבקאַ סטן מיט פֿאַ רמאַ כטע
אָ דער עפֿענע אונטערקעפּלן.
< בעטן אַ ברזוך פֿון אַ צענזוסנעמער וואָ ס ניצט
אמעריקאנעם שטום לשון.

אויב איר האָ ט בלינדקײַ ט אָ דער אַ
קורצע ראיה ,קענט איר אויסדרוקן אַ
וועגווײַ זער צו דער אַ נקעטע אין ברייל
אָ דער גרויסע אותיות פֿון
2020CENSUS.GOV.

פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,באַ זוכט:
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צווישן מאַ י  -יולי  ,2020צענזוסנעמערס וועלן
באזוכן הייזער וואָ ס האָ בן נאָ ך נישט
געענטפֿערט .אַ צענזוסנעמער קען אַ רויסהעלפן
אויב איר דאַ רפֿט הילף צו אויסצופֿילן אײַ ערע
אַ נקעטע.
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געהאָ רכיק וועבזייטל װאָ ס איז צוטרעטלעך
פֿאַ ר מענטשן מיט בלינדקײַ ט אָ דער קורצע
ראיה ,טויבקייט אָ דער שמיעה-שוואָ ך,
לערנונג אינװאַ לידקײטן ,קאַ גניטיווע
באַ גרענעצונגען ,באַ גרענעצטע באַ וועגונג,
פאָ טאָ סענסיטיוויטעט און פאַ רשיידענע
קאָ מבינאַ ציעס.

ענטפֿערס העלפֿן האָ בן אַ השפּעה אויף פֿינאַ נצירונג פֿאַ ר אײַ ערער קהילה.
די צענזוס פֿון  2020וועט זײַ ן משפיעה אויף קהילה-פֿינאַ נצירונג און קאָ נגרעס-פֿאַ רטרעטונג פֿאַ רן קומענדיקן יאָ רצענדלינג.
די אינפֿאָ רמאַ ציע געזאַ מלט אינעם צענזוס וועט זײַ ן משפיעה אויף דער אסיגנירונג פֿון מער װי  675ביליאָ ן דאָ לאַ ר פֿון
פֿעדעראלע געלט פֿאַ ר שטאַ טן און קהילות יעדער יאָ ר .דאָ ס נעמט אַ רײַ ן געלט פֿאַ ר זאַ כן ווי:
< עפֿענטלעכער טראַ נספּאָ רט
< ביבליאָ טעקן
< חינוך-פּראָ גראַ מס

< פּראָ גראַ ם פֿון צוגרב-דערנערונג-
הילף )(SNAP
< מעדיקער און מעדיקייד
<

צייטווייליגע הילף פֿאר
באַ דארפֿטיקע מישפחות

עס איז זיכער צו ענטפֿערן.
אײַ ערע פערזענלעכע אינפֿאָ רמאַ ציע איז געהאַ לטן בסודיק דורך געזעץ .אײַ ערע ענטפֿערס קענען בלויז זײַ ן געניצט צו
פּראָ דוצירן סטאַ טיסטיקעס .זיי קענען ניט זײַ ן געניצט פֿאַ ר צוועקן פֿון געזעץ-היטערײַ אָ דער צו באַ שליסן אײַ ערע
פערזענלעכע ראָ ידיקייט פֿאַ ר מלוכישע בענעפֿיטס.

פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע ,באַ זוכט:
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