NÜFUS SAYIMI HAKKINDA TEMEL BİLGİLER:
BİLMENİZ GEREKENLER
2020 Nüfus Sayımına düşündüğünüzden az bir süre kaldı!
Nüfus sayımının ne olduğu ve herkesin sayılmasının neden önemli olduğu hakkında burada kısa bir özet sunulmaktadır.

Herkes
önemli.
Bu, adil temsil için
gereklidir.

Nüfus sayımında
ABD’de yaşayan
herkes bir kez,
sadece bir kez
ve doğru yerde
sayılmaktadır.

Madde

1

Bölüm

2

Bu uygulama
anayasada
belirlenmiştir.

Nüfus sayımı sonuçları
her 10 yılda bir Temsilciler
Meclisinde dağılımın
yenilenmesi, her bir eyalete
kaç sandalye ayrılacağına
karar verilmesi için
kullanılmaktadır.

ABD Anayasası, ülkedeki herkesin her
10 yılda bir sayılmasını zorunlu kılmaktadır.
İlk nüfus sayımı 1790 yılında yapılmıştır.

Bu işlem,
675 milyar USD
ile ilgilidir.

Seçim bölgelerinin
belirlenmesi
buna bağlıdır.
Her on yılda bir yapılan nüfus sayımı sonrasında
eyalet yetkilileri, nüfus kaymalarını dikkate alarak
kendi eyaletlerindeki kongre ve eyalet yasama
bölgelerinin sınırlarını yeniden çizer.

675 milyar USD’nin
üzerindeki bir miktarın
federal fonlar, eyalet,
şehir ve toplum teşvikleri
ve destekleri arasındaki
dağıtımı nüfus sayımı
verilerine dayanmaktadır.

Nüfus sayımına
katılmak bir
vatandaşlık
görevidir.

Bu para okullara,
hastanelere, otoyollara,
altyapı çalışmalarına ve
diğer hayati programlara
harcanmaktadır.

Nüfus sayımının doldurulması
zorunludur: bu, demokrasimize
katılmanın ve “BEN DE VARIM!”
demenin bir yoludur.

Nüfus sayım verileri sizi
ilgilendiren her konuda
kullanılmaktadır.

İşletmeler, nüfus sayım verilerini
istihdam sağlayan fabrika,
ofis ve mağazaları nereye
kuracakları hakkında karar
vermek için kullanır.

Eleman
Aranıyor

Yerel yönetimler, nüfus
sayımını kamu güvenliği ve
acil durumlara hazırlık için
kullanır.

Vatandaşlar, nüfus sayım verilerini
yasama, yaşam kalitesi ve tüketici
danışmanlığı ile ilgili konularda
toplum girişimlerini desteklemek
için kullanır.

Gayrimenkul
geliştiricileri, nüfus
sayımını yeni evler
inşa etmek ve
eski mahalleleri
canlandırmak için
kullanır.

Gizliliğiniz
korunmaktadır.

2020, hiç olmadığı
kadar kolay olacak.

Yanıtlarınızın herhangi bir şekilde
sizin ya da ailenizden herhangi
bir kişinin kimliğini tespit etmeye
sağlayacak bir biçimde aleni
olarak yayınlanması Nüfus İdaresi
kanununa aykırıdır.

2020 yılında nüfus sayımı
sorularını internet üzerinden
yanıtlayabileceksiniz.

Kanunen, Nüfus İdaresi yanıtlarınızı
başka hiçbir devlet dairesiyle
paylaşamaz.
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Yardım edebilirsiniz.
Uzman sizsiniz: toplumunuzdaki herkesin
sayıldığından emin olmanın en iyi yolu
hakkında görüşlerinize ihtiyacımız var.

ABD Ticaret Bakanlığı

Ekonomi ve İstatistik Dairesi
ABD NÜFUS İDARESİ

census.gov
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