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10
простих 

питань для 
відповіді

10
-річний 

вплив на 
суспільство

10
хвилин 
вашого 

часу

Яку користь отримує 
місто Renton
Далі наведено приклади федеральних 
коштів і коштів штату, отриманих містом 
Renton у 2018 році. (Це лише ОДИН рік! 
Перепис охоплює наступні ДЕСЯТЬ років.)

Життєво важливо  
Результати перепису матимуть вплив 
на наше суспільство протягом 10 років. 
Серед іншого, вони зумовлюють виділення 
мільйонів доларів на фінансування шкіл, 
лікарень, доріг і багатьох інших життєво 
важливих послуг для дітей, громадян 
похилого віку, людей з обмеженими 
можливостями та ветеранів. Ваша відповідь 
важлива безвідносно того, яким є ваш 
імміграційний статус.

Легко  У переписі 10 базових 
запитань про людей, які живуть у вашій 
домівці станом на 1 квітня. Ви можете 
відповісти на них онлайн, по телефону або 
через електронну пошту. 

Безпечно  Відповіді, отримані 
під час перепису, анонімні, конфіденційні 
та захищені законом.

3 275 977 
доларів

ЗАГАЛОМ фінансування з 
федерального бюджету, 

отримане у 2018 р.

640 886 
доларів

Субсидії на розвиток 
спільноти

Понад 
2300 доларів

Приблизно на  
особу, за рік

2 172 073 
долари

Будівництво 
транспортного 

сполучення



Чого слід очікувати
Під час перепису 2020 року вас попросять 
зазначити наведене нижче.

 1. Кількість осіб, яка постійно або 
тимчасово проживає або проживатиме 
у вашому домі станом на 1 квітня 
2020 року.

 2. Чи проживає з вами ще хтось.
 3. Чи володієте ви своїм житлом, чи 

орендуєте його.
 4. Свій номер телефону.
 5. Своє ім’я.
 6. Свою стать.
 7. Свій вік / дату народження.
 8. Чи ви іспанського або 

латиноамериканського походження.
 9. Свою расу.
 10. Зв’язок інших мешканців 

домогосподарства з особою, яка 
заповнює форму.

1 квітня 2020 — день перепису населення
Кожні 10 років у Сполучених Штатах Америки проводиться національний 
перепис.

ПОРАХУЙТЕ СЕБЕ ТА КОЖНУ особу у своєму домогосподарстві станом 
на 1 квітня, включно з новонародженими немовлятами. До вашого 
домогосподарства входять усі особи, які постійно або тимчасово 
проживають у вашому домі, незалежно від родинних зв’язків із вами.

Конфіденційність
Ваші особисті дані конфіденційно зберігаються 
відповідно до вимог закону.

Бюро перепису населення не має 
права надавати ваші відповіді власнику 
домогосподарства, будь-якому суду або 
іншому державному відомству, включно з 
ФБР, Міграційною та митною поліцією США 

або Міністерством національної безпеки США. Ваші 
відповіді не можуть використовуватися проти вас 
жодним державним відомством або судом.

Бюро перепису населення НІКОЛИ не робитиме 
перелічене нижче.

 » Не надсилатиме листи електронною поштою.

 » Не проситиме номер соціального страхування, 
дівоче прізвище матері, дані банківського 
рахунку, гроші або будь-що від імені політичної 
партії.

 » Не проситиме ввійти до будинку.

 » Не погрожуватиме арештом.



Renton рахує!

Ви отримаєте 
запрошення поштою

Усі домогосподарства країни матимуть змогу відповісти онлайн, 
телефоном або поштою. Опитування онлайн і телефоном наявні 
англійською та 12 іншими мовами.

Відповідайте онлайн або телефономВідповідайте онлайн або телефоном

12–20 БЕРЕЗНЯ Запрошення взяти участь в опитуванні  
надсилаються поштою.

ДЕНЬ ПЕРЕПИСУ: порахуйте всіх членів ДЕНЬ ПЕРЕПИСУ: порахуйте всіх членів 
домогосподарства станом на 1 квітня!домогосподарства станом на 1 квітня!

Якщо ви досі не відповіли…Якщо ви досі не відповіли…

8–16 КВІТНЯ Поштою надсилаються паперові анкетні бланки.

Якщо ви не відповіли онлайн, телефоном або поштою, у травні та до кінця 
липня вас особисто відвідають працівники, які проводять перепис.
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Якщо у вас немає доступу до Інтернету, зателефонуйте 
за безкоштовним номером, указаним у запрошенні, або 
зверніться до керівника програми перепису населення 
міста Renton за номером телефону 425-430-7728.

KBI


