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rodziną, powinieneś zostać policzony w Spisie Ludności 2020. Trzeba policzyć siebie 
w miejscu, gdzie mieszkasz i nocujesz przez większość czasu, nawet jeżeli 
przebywasz tymczasowo gdzie indziej.

Obiekty Mieszkaniowe Studentów
Jeśli mieszkasz w mieszkaniowe studentów - na kampusie 
lub poza nim - pracownicy Urzędu Spisu Ludności USA 
będą współpracować z przedstawicielem Twojego 
budynku, aby upewnić się, że zostaniesz policzony 
w Spisie Ludności 2020. 

Kwatery mieszkaniowe dla studentów uczelni, 
uniwersytetów i seminariów obejmują domy studenckie, 
mieszkania wynajmowane studentom na umowy „na 
łóżka” (tj. umowy najmu z odpowiedzialnością 
indywidualną) oraz zakwaterowanie w bractwach 
studenckich (fraternities and sororities) uznane przez 
uczelnię. 

Osoba do kontaktu w Twoim studenckim obiekcie 
mieszkaniowym może rozprowadzać po pokojach 
kwestionariusze spisu ludności do wypełnienia lub Urząd 
Spisu Ludności otrzyma od uczelni informacje o Tobie na 
podstawie listy studentów. 

Nawet w przypadku, gdy przebywasz poza kwaterami 
mieszkaniowymi dla studentów w wyniku tymczasowego 
zamknięcia uczelni z powodu COVID-19, zostaniesz 
policzony.

Prywatne Miejsca Zamieszkania 
Jeśli mieszkasz w miejscu zamieszkania poza kampusem, 
które nie jest specjalnie przeznaczone dla studentów 
uczelni wyższych, na przykład w prywatnym domu lub 
mieszkaniu, powinieneś odpowiedzieć na Spis Ludności 
2020 online, telefonicznie lub pocztą. Urząd Spisu 
Ludności wyśle pocztą zaproszenie dla Twojego 
gospodarstwa domowego, aby odpowiedzieć na spis 
ludności od połowy marca 2020 r.

Należy policzyć siebie pod swoim adresem poza 
kampusem nawet, jeśli wyjeżdżasz w inne miejsce na 
przerwy na uczelni lub przebywasz tymczasowo gdzie 
indziej, w tym z rodzicami, w wyniku zamknięcia uczelni z 
powodu COVID-19.

Dane statystyczne otrzymane 
ze Spisu Ludności 2020 będą 
mieć wpływ na finansowanie 
bardzo ważnych programów 
dla studentów uczelni, w tym:

Bezpieczeństwo na uczelni.

Usługi w zakresie zdrowia 
psychicznego.

Programy promocji zdrowia 
dla studentów.

Program federalny Pell Grant.

Granty edukacyjne dla osób 
dorosłych.

Edukacja w zakresie rolnictwa, 
nauk ścisłych i inżynierii.

Medicaid.

Twoja społeczność na uczelni 
może użyć danych statystycznych 
ze spisu ludności aby:

Wspierać inicjatywy 
społecznościowe.

Wykazywać potrzeby organizacji 
non-profit i grup interesu.

Decydować o potrzebie 
rozbudowy obiektów uczelni.

Uwaga: krewni, u których się 
zatrzymujesz podczas 
przerwy na uczelni lub jej 
tymczasowego zamknięcia 
nie powinni liczyć Ciebie w 
swoich kwestionariuszach 
Spisu Ludności.
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Jedna osoba z Twojego wspólnego mieszkania lub domu 
powinna wypełnić kwestionariusz spisu ludności w 
imieniu Twojego gospodarstwa domowego i podać 
informacje na temat wszystkich osób tam mieszkających. 
Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój współlokator już 
uwzględnił Ciebie w swojej odpowiedzi, prześlij swoją 
odpowiedź i uwzględnij w niej wszystkich, którzy 
normalnie mieszkają z Tobą w związku ze studiami. 
Posiadamy narzędzia, aby wyeliminować duplikaty 
odpowiedzi. Wolimy eliminować duplikaty niż całkowicie 
pominąć Ciebie lub Twoich współlokatorów.

Jeżeli przez cały rok akademicki mieszkasz z rodziną poza 
kampusem, Twoja rodzina powinna Cię policzyć w swoim 
kwestionariuszu spisu ludności.

Studenci Zagraniczni 
Studenci zagraniczni mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych powinni postępować zgodnie z 
odpowiednimi wytycznymi dla ich sytuacji mieszkaniowej. 
Studenci uczelni mieszkający podczas studiów poza 
Stanami Zjednoczonymi 1 kwietnia 2020 r. nie są liczeni w 
Spisie Ludności.
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