
	

Censo 2020 
 
O Censo acontece cada dez anos em todo o país. É a maneira em que o governo federal conta todas as 
pessoas que moram nos estados unidos.  
 
POR QUE O CENSO É IMPORTANTE? 

• Determina o número dos representantes eleitos que cada estado tem no Congresso.  
• Determina quanto dinheiro vai para cada estado para mais de 120 programas federais, incluindo 

SNAP, Medicaid, Medicare, Head Start, LiHEAP, e WIC.  
• Afeta US $22 bilhão em financiamento para Massachusetts; ou cerca de US $2.500 por pessoa 

por ano.  
 
COMO O CENSO FUNCIONA?  
Os formulários para o Censo será enviado a todas casas no estados unidos em inglês e espanhol. Os 
formulários terá informações para solicitar guias de idiomas em 59 idiomas.  
 
Você também pode preencher as formas do Censo na rede (internet) em inglês, espanhol, cantonês, 
mandarim, vietnamita, coreano, russo, árabe, tagalo, polonês, francês, crioulo haitiano, português e 
japonês. 
 
O Censo fará perguntas sobre sua idade, raça, estado civil, sexo e se você é o proprietário ou se você 
alugue sua casa 
 
Você deve responder as perguntas do Censo usando sua melhor habilidade e conhecimento. 
 
Se houve uma pergunta no Censo sobre cidadania, você pode decidir se deseja responder ou se prefere 
deixar essa parte em branco. Os formulários incompletos ainda serão contados.  
 
Seu informação é confidencial e não pode ser compartilhado com nenhuma agência governamental ou 
utilizado como prova contra você em um tribunal.  
 
O QUE ACONTECE SE VOCÊ NÃO COMPLETE O CENSO? 
 
Se você não complete o Censo, ou deixe muitas perguntas em branco, um/uma trabalhador/a do Censo 
pode visitar sua casa para ajudar a você completar o formulário.  
 
Os/as trabalhadores/as do Censo serão claramente identificados com uma identificação oficial do Censo.  
 
Se você está desconfortável em ter um/uma trabalhador/a do Censo em sua casa, você pode perguntar que 
ele/ela deixa os materiais do Censo para que você possa completá-los a sua conveniência.  
 
Os/as trabalhadores/as do Censo nunca solicitarão seu número de segurança social, conta bancária, or 
informação do cartão de crédito. Não dê essa informação à ninguém no Censo.   
 
Precisa de ajuda? Ligue nossa linha direta do censo em 617-482-1145. Visite o nosso site 
www.lawyersforcivilrights.org/census 
 
 
 


