Liczenie małych dzieci w ramach
Spisu Ludności 2020
Policzenie każdego raz – i tylko raz – we właściwym miejscu.
Spis Ludności 2020 pozwoli określić, które obszary zakwalifikują się do skorzystania
z bardzo ważnych zasobów, na których dzieci i rodziny będą polegać przez następne
10 lat – w zasadzie przez całe dzieciństwo! Szacuje się, że w Spisie Ludności 2010
pominięto około 5 procent dzieci poniżej 5 lat. To blisko 1 milion niemowląt i małych
dzieci, co stanowi największą niepoliczoną dostatecznie grupę wiekową. W Spisie
Ludności 2020 potrzebujemy Twojej pomocy, aby zniwelować tę lukę.

Oto co mówią nam nasze badania na temat tego, dlaczego
małe dzieci są pomijane i co możesz zrobić, aby upewnić się,
że zostaną policzone.
Jeśli dziecko przebywa na zmianę
w dwóch różnych domach lub mieszka albo
przebywa z inną rodziną albo krewnymi, np.
dziadkami.
Podkreśl, że w ramach spisu ludności zlicza
się każdego w miejscu, w którym mieszka
i śpi przez większość czasu, nawet jeśli jest to
zamieszkanie tymczasowe lub rodzice dziecka
w danym miejscu nie mieszkają.
Jeśli dziecko spędza tyle samo czasu w dwóch
domach, należy je policzyć tam, gdzie
przebywa w Dniu Spisu Ludności – 1 kwietnia.
W miarę możliwości dokonaj uzgodnień
z drugim rodzicem lub opiekunem, aby dziecko
nie zostało policzone w obu domach.
Jeśli nie jest jasne, gdzie dziecko mieszka lub
śpi przez większość czasu, policz je tam, gdzie
przebywa w Dniu Spisu Ludności – 1 kwietnia.

Jeśli dziecko mieszka w domu z młodym
samotnym rodzicem lub opiekunem.
Wyjaśnij, że samodzielne udzielenie odpowiedzi
na pytania w spisie ludności w odpowiednim dla
siebie czasie jest wygodniejsze niż udzielenie
ich wtedy, gdy do drzwi zapuka pracownik
spisu ludności. Przypomnij członkom tych
gospodarstw domowych, że na wypełnienie
kwestionariusza potrzeba tylko około 10 minut
oraz że można go wypełnić online, telefonicznie
lub wysłać pocztą tradycyjną.
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Zachęć rodziców i opiekunów małych dzieci,
by poprosili innych członków gospodarstwa
domowego, aby w formularzu uwzględnili ich
samych i ich dzieci, jeśli inne osoby mieszkają
w danym gospodarstwie domowym.

Jeśli dziecko jest noworodkiem.
Podkreśl, że rodzice i opiekunowie powinni
uwzględnić niemowlęta na formularzu spisu
ludności czasu, nawet jeśli jest to 1 kwietnia są
one jeszcze w szpitalu.
Zachęć pracowników ośrodków zapewniających
usługi noworodkom, by przypominali rodzicom
o tym, jak ważne jest policzenie ich dzieci na
formularzu spisu ludności.
Podkreśl, że wypełnienie formularza spisu
ludności zabiera tylko ok. 10 minut i że rodzice
i opiekunowie mogą wypełnić go online,
telefonicznie lub wysłać pocztą tradycyjną
w najbardziej dogodnym dla siebie czasie.
Należy wyjaśnić rodzicom i opiekunom, że jeśli
noworodki nie zostaną policzone, następna
okazja do ich policzenia zdarzy się, gdy będą
miały już 10 lat. Przez wszystkie te lata ich
społeczność może otrzymać mniej środków
na szkoły, parki, programy żywienia SNAP/
WIC, szpitale, transport i inne rzeczy, których
potrzebują dzieci.

Jeśli dziecko mieszka w dużym,
wielopokoleniowym domu lub w domu
obejmującym dalszą rodzinę lub wiele
rodzin.
Przypomnij osobie wypełniającej formularz,
by policzyła wszystkie dzieci, w tym
niespokrewnione, z rodzin zastępczych oraz
niemające innego miejsca zamieszkania czasu,
nawet jeśli jest to 1 kwietnia mieszkają pod
danym adresem jedynie tymczasowo.
Informuj, że w spisie ludności liczone są
wszystkie osoby mieszkające lub przebywające
pod danym adresem, nie tylko osoba lub
rodzina będąca właścicielem nieruchomości
lub wynajmująca ją.

Jeśli dziecko mieszka w wynajmowanym
domu lub po niedawnej przeprowadzce.
Zachęć najemców i osoby, które niedawno
się przeprowadziły, do niezwłocznego
wypełnienia formularzy spisu ludności online
lub telefonicznie. Pozwoli to uniknąć zgubienia
formularzy w wersji papierowej podczas
przeprowadzki.
Skoncentruj się na budynkach
wielomieszkaniowych – jest prawdopodobne,
że mieszkają w nich najemcy.

Jeśli dziecko mieszka w domu, w którym
z różnych powodów nie powinno przebywać.
Wyjaśnij osobom, z którymi dzieci mieszkają
w miejscach, w których nie powinny
(np. dziadkom w domach przeznaczonych
wyłącznie dla osób starszych, z którymi
mieszka wnuk lub wnuczka, rodzinie
mieszkającej z większą niż dozwolona
w umowie najmu liczbą osób, w tym z dziećmi),
że powinny uwzględnić dzieci w formularzu
spisu ludności.
Podkreśl, że odpowiedzi udzielone w formularzu
Spisu Ludności 2020 są bezpieczne i poufne.
Dane osobowe są chronione przez prawo i nie
są udostępniane żadnym organom ścigania –
FBI, ICE ani nawet lokalnej policji. Nie mogą
być one również wykorzystywane do ustalenia
prawa danej osoby do korzystania ze świadczeń
rządowych.
Wyjaśnij, że wszyscy pracownicy Urzędu
Spisu Ludności składają dożywotnią przysięgę
mającą na celu ochronę danych osobowych
respondentów, a za naruszenie tej przysięgi
grozi kara w wysokości do 250 000 USD i/lub
do pięciu lat pozbawienia wolności.

Więcej informacji na stronie:

2020CENSUS.GOV/pl
D-FS-YC-PL-086

Jeśli dziecko mieszka w gospodarstwie
domowym o niskich dochodach.
Wyjaśnij usługodawcom i rodzinom, że
odpowiedzi udzielone w spisie ludności
stanowią podstawę do podziału wśród
społeczności lokalnych funduszy w wysokości
675 mld USD rocznie na różnego rodzaju
programy i usługi – w tym na pomoc
żywnościową, program Head Start, opiekę nad
dziećmi, mieszkalnictwo, szkoły publiczne,
usługi wczesnej interwencji dla dzieci
o specjalnych potrzebach, ubezpieczenie
zdrowotne dla dzieci i inne. W przypadku
nieuwzględnienia dzieci w spisie ludności
programy te nie otrzymują funduszy, ponieważ
opierają się na liczbie policzonych dzieci.

Jeśli dziecko mieszka w gospodarstwie
domowym innym niż anglojęzyczne
lub z ograniczoną znajomością języka
angielskiego.
Prowadź działania informacyjne i przygotuj
zasoby w językach innych niż angielski, które
podkreślają, jak ważne jest policzenie małych
dzieci.
Zachęć osoby nieznające języka angielskiego do
samodzielnego udzielenia odpowiedzi w spisie
ludności i powiadom je, że w Spisie Ludności
2020 formularz online oraz linia telefoniczna
będą dostępne w 13 językach, w tym w języku
angielskim. Przewodniki językowe będą
dostępne w 59 językach innych niż angielski.

Jeśli dziecko mieszka w gospodarstwie
domowym złożonym z niedawno
przybyłych imigrantów lub osób dorosłych
urodzonych w innym kraju.
Współpracuj z członkami społeczności, aby
prowadzić działania informacyjne w okolicach
zamieszkiwanych przez imigrantów, którzy
sprowadzili się niedawno. Skoncentruj się
na miejscach spotkań społeczności, takich
jak lokalne sklepy spożywcze, miejsca kultu
religijnego i niewielkie restauracje.
Podkreśl, że odpowiedzi udzielone w formularzu
Spisu Ludności 2020 są bezpieczne i poufne.
Dane osobowe są chronione przez prawo i nie
są udostępniane żadnym organom ścigania –
FBI, ICE ani nawet lokalnej policji. Nie mogą
być one również wykorzystywane do ustalenia
prawa danej osoby do korzystania ze świadczeń
rządowych.

