Como contar crianças no
Censo de 2020
Contar todas as pessoas uma vez, apenas uma vez, e no lugar correto.
O Censo de 2020 ajuda a determinar quais áreas devem receber recursos que serão
fundamentais para crianças e famílias ao longo dos próximos 10 anos – ou seja, uma
infância inteira. Estima-se que o Censo de 2010 tenha deixado de contar 5% das crianças
com menos de cinco anos de idade. Isso corresponde a 1 milhão de bebês e crianças,
um índice mais alto que o de qualquer outra faixa etária. Precisamos da sua ajuda para
fechar essa lacuna no Censo de 2020.

Veja o que nossas pesquisas dizem sobre os motivos pelos quais
algumas crianças não são contadas – e saiba o que você pode
fazer para evitar que isso aconteça.
Se a criança divide seu tempo entre
dois domicílios, ou se mora ou fica com
outra família ou parente (um dos avós,
por exemplo).
Enfatize que o censo conta todas as pessoas
onde elas moram e dormem a maior parte do
tempo, mesmo se o acordo de habitação for
temporário ou caso os pais das crianças não
morem no mesmo local.
Se a criança realmente passa quantidades
iguais de tempo em duas casas diferentes,
conte-as onde elas estavam no Dia do Censo,
1º de abril. Se possível, coordene com os pais
ou com o cuidador da criança para que ela não
seja contada em ambos os domicílios.
Caso não esteja claro onde a criança mora ou
dorme a maior parte do tempo, conte-a onde
ela estava no Dia do Censo, 1º de abril.

Se a criança mora em uma casa com um
pai, uma mãe ou um guardião jovem e
solteiro(a).
Explique que preencher o censo sozinho,
no horário mais conveniente, é mais fácil
do que ter que responder quando um
entrevistador do censo bate à porta. Relembre
a esses residências que o formulário pode
ser preenchido em apenas 10 minutos e o
preenchimento pode ser feito pela internet,
por telefone ou pelo correio.
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Incentive pais e guardiões de crianças pequenas
a pedir aos outros moradores da residência
que incluam a si próprios e a seus filhos no
formulário caso outras pessoas morem na casa.

Se a criança é recém-nascida.
Enfatize que os pais e guardiões devem incluir
bebês nos formulários do censo, mesmo que
ainda estejam no hospital no dia 1º de abril.
Incentive instalações que fornecem serviços
a recém-nascidos a lembrar os pais sobre a
importância de incluir as crianças no formulário
do censo.
Chame atenção para o fato de que o formulário
do censo pode ser preenchido em apenas
10 minutos, e os pais e guardiões podem
preenchê-lo pela internet, por telefone ou
pelo correio em um momento que seja mais
apropriado para eles.
Explique aos pais e guardiões que, se os
recém-nascidos não forem contados, a próxima
oportunidade para fazê-lo será somente daqui
a 10 anos. Durante esses anos, a comunidade
deles pode receber menos recursos para
escolas, parques, programas SNAP/WIC,
hospitais, sistemas de transporte e outras
coisas das quais as crianças precisam.

Se a criança mora em uma casa grande,
multigeracional, ou que inclui a família
estendida ou múltiplas famílias.
Lembre à pessoa que estiver preenchendo o
formulário que todas as crianças devem ser
contadas, incluindo aquelas que não são seus
parentes, que são filhos de criação (foster
children) e que não têm outro lugar para morar,
mesmo que estejam vivendo temporariamente
naquele endereço no dia 1º de abril.
Divulgue que o censo conta todas as pessoas que
vivem ou que estão ficando em um determinado
endereço, e não apenas a pessoa ou a família que
é proprietária ou que aluga a propriedade.

Se a criança mora em uma casa alugada
ou se mudou recentemente.
Incentive os locatários e pessoas que tenham
se mudado recentemente a preencher seus
formulários do censo imediatamente pela
internet ou por telefone. Dessa forma, eles não
precisam se preocupar com formulários de
papel se perdendo na mudança.
Concentre-se em edificações com várias
unidades que têm maior probabilidade de ter
inquilinos.

Se a criança mora em um domicílio
onde não deveria estar, por um motivo
ou outro.
Por favor, explique àqueles que moram com
crianças em locais onde isso não é permitido
(por exemplo, avós que moram com um dos
netos em uma residência onde vivem apenas
idosos, ou uma família com mais pessoas,
incluindo crianças, do que o contrato de aluguel
permite) que eles devem incluir as crianças no
formulário do censo.
Enfatize que as respostas ao Censo de 2020
são seguras e confidenciais. Dados pessoais
são protegidos por lei e não podem ser
compartilhados com outras agências de
segurança, como FBI, ICE, ou mesmo a polícia
local. Também não podem ser utilizadas para
determinar quem tem acesso a benefícios
governamentais.
Explique que toda a equipe da Agência do
Censo faz um juramento vitalício por meio
do qual se compromete a proteger as suas
informações pessoais; qualquer violação desse
juramento implica multa de até US$ 250 mil
e/ou até cinco anos de prisão.

Para mais informações, acesse:
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Se a criança mora em uma residência
de baixa renda.
Explique para os provedores de serviço e
para as famílias que responder ao censo ajuda
a determinar de que forma serão utilizados
US$ 675 bilhões por ano em financiamento
local para programas e serviços como auxílioalimentação, Head Start, creches, habitação,
escolas públicas, serviços de intervenção
precoce para crianças com necessidades
especiais, seguro saúde para crianças, entre
outros. Quando as crianças não são contadas
no censo, esses programas deixam de receber
as verbas que se baseiam no número de
crianças contadas.

Se a criança mora em um domicílio onde
não se fala inglês, ou domicílio com
conhecimentos limitados de inglês.
Conduza uma ação e crie recursos em idiomas
que não sejam o inglês para destacar a
importância de contar crianças pequenas.
Incentive pessoas que não falam inglês a
responderem sozinhas ao censo e informe a
elas que, para o Censo de 2020, o formulário na
internet e a linha telefônica estarão disponíveis
em 13 idiomas, incluindo o inglês. Guias de
idiomas estarão disponíveis em 59 idiomas
além do inglês.

Se a criança vive em um domicílio
de imigrantes recentes ou de adultos
estrangeiros.
Trabalhe com integrantes da comunidade
para alcançar vizinhanças com pessoas que
imigraram recentemente. Concentre-se nos
locais com alta concentração de pessoas na
comunidade, como supermercados locais,
igrejas e templos e pequenos restaurantes.
Enfatize que as respostas ao Censo de 2020
são seguras e confidenciais. Informações
pessoais são protegidas por lei e não podem
ser compartilhadas com outras agências de
segurança, como FBI, ICE, ou mesmo a polícia
local. Também não podem ser utilizadas para
determinar quem tem acesso a benefícios
governamentais.

