Como o Censo de 2020
convidará todos para participar
Praticamente todos os domicílios receberão um convite para participar do Censo de 2020,
seja pelo correio ou por meio de um entrevistador do censo.

95% dos domicílios
receberão pelo correio o convite
para participar do censo.

Quase 5% dos domicílios
receberão seu convite para
participar do censo quando
um entrevistador do Censo
vier entregá-lo. Nessas áreas, a
maioria dos domicílios pode não
receber correspondência em seu
local físico (como domicílios que
utilizam caixas postais ou áreas
recentemente afetadas por
desastres naturais).
Observação: Temos procedimentos especiais para contar pessoas que
não vivem em domicílios, tais como estudantes morando em alojamentos
universitários, idosos morando em asilos ou pessoas em situação de rua.
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Menos de 1%
dos domicílios
serão contados
pessoalmente por
um entrevistador do
Censo, em vez de serem
convidados a responder
sozinhos. Fazemos isso
em áreas muito remotas,
como partes do norte do
Maine, lugares remotos do
Alasca e em algumas áreas
indígenas americanas que
solicitam serem contadas
pessoalmente.

O que chegará pelo correio
Quando for o momento de responder, a
maioria dos domicílios receberá um convite
pelo correio. Todos os domicílios terão
a opção de responder pela internet, por
telefone ou pelo correio.
Dependendo da probabilidade de a sua região
responder pela internet, você receberá um
convite incentivando-o a responder pela internet
ou um convite juntamente com um questionário
em papel.

Convite por carta
A maioria das áreas do país provavelmente
responderá pela internet; assim, a maior
parte dos domicílios receberá uma carta
solicitando que o morador entre na internet
e preencha o questionário do censo.
Estamos trabalhando com o Serviço Postal
dos EUA para escalonar a entrega desses
convites em diferentes dias. Dessa forma,
conseguiremos distribuir o número de
usuários que responderão pela internet, e
poderemos atendê-lo melhor, caso você
precise de auxílio por telefone.

Convite por carta e questionário em papel
Áreas com menor probabilidade de
responder pela internet receberão um
questionário em papel, juntamente com
uma carta com informações sobre como
responder pela internet ou por telefone.

Compreendemos que você pode não
receber nossa primeira carta enviada
pelo correio.
Todo domicílio que não tiver respondido
receberá lembretes e, por fim, receberá um
questionário em papel.
Caso você não responda pela internet,
por telefone ou pelo correio, faremos o
acompanhamento pessoalmente.

Para mais informações, acesse:
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O que vamos mandar pelo correio:
De 12 a 20 de março
Um convite para responder ao
Censo de 2020 pela internet.
(Alguns domicílios também
receberão questionários em
papel.)

De 16 a 24 de março
Uma carta lembrete.

De 26 de março a 3 de abril
Um lembrete por cartão
postal.

De 8 a 16 de abril
Um lembrete por carta e o
questionário em papel.

De 20 a 27 de abril
Um último lembrete
por cartão postal
antes de fazermos
um acompanhamento
pessoalmente.

