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2020 Census and Local School Impact 
Shape the future for the children in your household. Start here. 
The 2020 Census is the count of all people who live in the United 
States, including children and babies. Responses to the 2020 
Census will provide the basis for distributing more than $675 
billion in federal funds to communities across the country. These 
funds support vital programs, including schools, maternal and 
child health programs, and housing, heating, and food assistance. 
 
Make sure every child in your home is counted. Whether a child is 
related to you or not, every child in your home must be counted. 
This is what you need to know about counting children: 
 

 Your responses to the census are private and will be kept 
confidential, as required by law. 

 Count children and babies who live with you even if their parents do not. 

 Count children who are living in your home on April 1, 2020, even if they are only staying with you 
temporarily. 

 Count every child who lives and sleeps in your home at least half of the time. 

 If a child’s time is evenly divided between two households, count where the child is on Census Day—
April 1, 2020. 

 Count newborn babies, even if they are still in the hospital on April 1, 2020. 
 
When responding to the 2020 Census, be sure to list every child and baby who lives and sleeps in your 
home all or most of the time. Decide who in your household will fill out the 2020 Census form. Whether 
you’re a relative, family friend, or unrelated to the children staying in your home, it is important to count 
everyone under your roof. Remember that children can’t count themselves on the form; they are counting 
on you to count them. 
 
Completing the census is safe, easy, and important. In 2020, the Census Bureau will accept responses 
online. Responding is easy and convenient and can be done in 12 languages. You can respond online, by 
phone, or by mail. Additionally, responses to the 2020 Census are confidential and protected by law. 
Completing the 2020 Census form is an easy way to help shape a brighter future for the children in your 
home. 
 
(Source: United States Census 2020) 
 
 
 
 
 
 

https://2020census.gov/en/ways-to-respond.html
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El Censo del 2020 y el impacto escolar local 
Defina el futuro de los niños en su hogar. Empiece aquí. El Censo 
2020 es el conteo de toda la gente que vive en los Estados unidos, 
incluyendo a los niños y a los bebés. Las respuestas al Censo del 
2020 dará las bases para distribuir los más de $675 mil millones de 
dólares de los fondos federales para las comunidades a todo lo 
ancho del país. Estos fondos apoyarán programas vitales, 
incluyendo las escuelas, programas de salud maternoinfantil, 
vivienda, calefacción y asistencia alimentaria.  
 
Asegúrese de que cuenten a cada niño en su hogar. Ya sea que el 
niño sea su familiar o no, cada niño en su hogar cuenta. Esto es lo 
que usted necesita saber acerca del conteo de los niños: 
 

 Sus respuestas al censo son confidenciales y se conservarán de forma privada, como lo manda la ley. 

 Contar a los niños y a los bebés quienes viven con usted aunque sus padres no vivan ahí. 

 Contar a los niños quienes están viviendo en su casa hasta el 1 de abril, 2020, aunque estén viviendo 
con usted de forma temporal. 

 Contar a cada niño quien vive y duerme en su casa al menos la mitad del tiempo. 

 Si el niño divide su tiempo entre dos hogares, contar al niño en donde se encuentre el dia del censo—  
1 de abril, 2020. 

  Contar a los bebés recién nacidos, aunque aún se encuentren en el hospital el 1 de abril, 2020. 
 
Cuando responda al censo 2020, asegúrese de listar a cada niño y bebé quien viva y duerma en su hogar 
todo, o la mayor parte del tiempo. Decida quién llenará el formulario del censo 2020 en su casa. Ya sea 
que sea usted un familiar, amigo de la familia, o que no esté relacionado con los niños que se quedan en 
su casa, es importante contar a cada uno que esté bajo su techo. Recuerde que los niños no se pueden 
contar así mismos en el formulario; Ellos esperan que usted los cuente. 
 
Completar el censo es fácil, seguro, e importante. En el 2020, el Buró del Censo aceptará las respuestas 
por internet. Responder es fácil y conveniente, y puede hacerse en 12 idiomas. Usted puede responder 
por internet, por teléfono, o por correo. Además, las respuestas al censo 2020 son confidenciales y están 
protegidas por la ley. Completar el formulario del censo 2020 es una forma fácil de ayudar a definir un 
futuro brillante para todos los niños en su hogar. 
 
(Source: United States Census 2020) 
 
 
 
 
 
 

https://2020census.gov/en/ways-to-respond.html
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Ảnh hưởng của Thống kê Dân số 2020 đến Trường học Địa phương 
Định hình tương lai cho con cái ngay từ trong gia đình quý vị. Bắt đầu 
ở đây. Thống kê Dân số 2020 là công việc đếm số người sinh sống 
trong nước Hoa Kỳ, bao gồm trẻ em và các trẻ sơ sinh. Các trả lời cho 
Thống kê Dân số 2020 sẽ cung cấp cơ sở để phân phối hơn $675 tỷ 
Mỹ kim ngân sách liên bang cho các cộng đồng trong toàn quốc. 
Những nguồn ngân sách này hỗ trợ các chương trình quan trọng, bao 
gồm các trường học, các chương trình sức khỏe của mẹ và trẻ, và trợ 
giúp nhà ở, sưởi ấm, và thực phẩm.  
 
Hãy bảo đảm rằng mọi trẻ em trong nhà mình được đếm. Bất kể trẻ 
em đó có liên hệ với quý vị hay không, mọi trẻ em phải được đếm. 
Đây là những gì quý vị cần biết về việc đếm số trẻ em:  
 

 Các câu trả lời của quý vị cho thống kê dân số là riêng tư và sẽ được giữ kín, theo quy định của luật 
pháp.  

 Đếm số trẻ em và trẻ sơ sinh đang sống chung với quý vị ngay cả khi bố mẹ các em không sống chung.  

 Đếm số trẻ em đang sống trong nhà quý vị vào ngày 1 tháng 4, 2020, ngay cả khi các trẻ em này chỉ 
sống tạm thời.  

 Đếm mọi trẻ em sống và ngủ trong nhà của quý vị ít nhất là một nửa thời gian.  

 Nếu thời gian sống của trẻ được chia đều giữa hai hộ gia đình, đếm trẻ em tại nơi bé ở vào ngày Thống 
kê Dân số - 1 tháng 4, 2020.  

 Đếm các trẻ em sơ sinh, ngay cả khi các bé vẫn còn trong bệnh viện vào ngày 1 tháng 4, 2020. 
 
Khi trả lời cho Thống kê Dân số 2020, hãy bảo đảm ghi ra danh sách mọi trẻ em và trẻ sơ sinh sống và ngủ 
trong nhà của quý vị tất cả hoặc hầu hết thời gian. Quyết định ai là người trong gia đình mình sẽ điều mẫu 
phiếu Thống kê Dân số 2020. Bất kể quý vị là người thân, bạn bè, hoặc không liên hệ đến trẻ em sống 
trong nhà, điều quan trọng là đếm tất cả mọi người sống chung trong nhà. Nhớ rằng trẻ em không thể tự 
đếm các em trên mẫu phiếu; quý vị sẽ đếm các em chung với quý vị.   
 
Hoàn tất thống kê dân số là việc làm an toàn, dễ dàng, và quan trọng. Trong năm 2020, Cơ quan Thống kê 
Dân số sẽ chấp nhận các câu trả lời trực tuyến. Việc trả lời là dễ dàng và thuận tiện  và có thể được thực 
hiện bằng 12 ngôn ngữ. Quý vị có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại, hoặc gửi thư. Thêm vào đó, các trả 
lời cho Thống kê Dân số 2020 là bảo mật và được luật pháp bảo vệ. Hoàn tất mẫu Thống kê Dân số 2020 
là cách dễ nhất để giúp định hình tương lai tươi sáng cho các trẻ em trong nhà quý vị.  
 
(Source: United States Census 2020) 
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