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Drodzy Rodzice i Członkowie Rodziny D14,
W ubiegłym tygodniu był to „ostatni” pierwszy dzień
szkoły dla naszych uczniów, których rodziny zdecydowały
się na indywidualną naukę mieszaną w szkołach
podstawowych, gimnazjach i liceach. Dla nas wszystkich
ten rok szkolny jest inny i bezprecedensowy.
Chciałam podziękować każdemu z was za cierpliwość i
October
8, ponownego
2020
wsparcie
podczas
otwarcia oraz za miłość i
oddanie dla waszych szkół.
Nasi dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy ciężko
pracowali, aby zapewnić najlepsze harmonogramy dla
uczniów i nauczycieli dla nauczania zdalnego i
mieszanego. Analizujemy zasoby instruktażowe dla
wszystkich uczniów i udostępniamy je uczniom i
rodzinom. Nasi Koordynatorzy Rodziców i wielu z was
wzięło udział w warsztatach na temat nowych wskazówek
dotyczących przeprowadzania wyborów PA / PTA (patrz
poniżej, aby wziąć udział w jednym z nich w piątek).
Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejszymi elementami
planowania osobistych grup studentów i personelu.
Nasze szkoły weryfikowały i aktualizowały swoje plany
bezpieczeństwa, a zespoły reagowania budynków są
szkolone i odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich
protokołów bezpieczeństwa i zdrowia. Dyrektorzy w
odpowiednim czasie informują rodziny o wszelkich
zdarzeniach związanych z COVID-19 w ich szkołach. Nasze
szkoły maja plan jak „przejść w pełni zdalnie” na wypadek,
gdyby burmistrz lub gubernator zdecydował o zamknięciu
szkół z powodu zwiększonej liczby przypadków COVID-19
w najbliższym sąsiedztwie.
Mój zespół pomaga poszczególnym szkołom w uzyskaniu
dodatkowych urządzeń dla uczniów, którzy ich

potrzebują. DOE zamówiło jeszcze 1 000 000 urządzeń,
aby każdy student miał dostęp do technologii. We
współpracy z Biuro centralne Brooklyn North Borough,
pracujemy również nad stworzeniem serii warsztatów dla
naszych rodzin. Wykorzystanie technologii, szkolenia z
tytułu I i SLT, zrozumienie procesu edukacji specjalnej i
procesu oceny to tylko niektóre tematy dostępne dla
rodzin z naszych okręgów.
Proszę o dalsze przekazywanie nam swojej opinii,
wysyłając
wiadomość
e-mail
na
adres
askatD14@gmail.comZapoznaj
się
z
poniższymi
informacjami i zasobami. Lydia Ruiz-Ferreira,
koordynator pomocy rodzinie D14, opracowała je dla
Ciebie w odpowiedzi na otrzymane przez nas pytania. Nie
wahaj się z nią skontaktować, jeśli potrzebujesz pomocy
lub pomocy. Możesz skontaktować się z nią pod adresem
LRuizFerreira@schools.nyc.govChciałbym podziękować
naszej CEC 14 i Radzie Prezydentów za zgłoszenie swoich
obaw mojemu zespołowi i mnie. Jesteśmy Silnym
Czternastym Dystryktem !
Z poważaniem,
Alicja Winnicki,
Superintendent

• Przepis Kwalifikowalności Społeczności (CEP) NSLP

Brooklyn Family Welcome Center:
Biuro Brooklyn Family Welcome Center w Brooklyn Tech
zostało zamknięte. Rodziny w dystryktach 14, 19, 23 i 32,
które potrzebują pomocy z Family Welcome Center,
mogą wysłać do nich e-mail na następujący adres email:stmarksFWC@schools.nyc.gov. Wszystkie centra
powitalne dla rodzin są nadal zamknięte i działają
tylko w trybie online.

Darmowe i niedrogie opcje internetowe
Istnieje kilka bezpłatnych lub niedrogich opcji
internetowych dostępnych dla studentów i rodzin z
Nowego Jorku:
Comcast - Oferowanie bezpłatnego publicznego Wi-Fi
przez 60 dni rodzinom, które nie mają jeszcze
abonamentu.
Zadzwoń pod numer: 1-855-846-8376, aby zarejestrować
się w języku angielskim
Zadzwoń: 1-855-765-6995, aby zarejestrować się w
języku hiszpańskim
https://corporate.comcast.com/press/releases/internetessentials-low-income-broadband-coronavirus-pandemic
Charter Communications / Spectrum - Charter będzie
oferować bezpłatny dostęp szerokopasmowy i Wi-Fi
Spectrum przez 60 dni dla gospodarstw domowych z
uczniami podstawowymi i / lub studentami, którzy nie
mają jeszcze abonamentu szerokopasmowego Spectrum
i na dowolnym poziomie usług do 100 Mb / s.
Zadzwoń: 1-844-488-8395
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-tooffer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for60-days-for-new-K12-and-college-student-householdsand-more
Karta oferuje Spectrum Internet Assists, plan, który
zaczyna się od 14,99 USD / miesiąc. Aby się
zakwalifikować, jeden lub więcej członków Twojego
gospodarstwa domowego musi być odbiorcami jednego
z następujących programów pomocowych:
• National School Lunch Program (NSLP)

• Dodatkowy dochód z tytułu zabezpieczenia (tylko dla
wnioskodawców w wieku
65+)https://www.spectrum.com/browse/content/spectru
m-internet-assist
Altice USA - Altice oferuje Altice Advantage, plan
zaczynający się od 14,99 $ / miesiąc. Dla gospodarstw
domowych, w których są uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych i / lub
studenci, którzy mogą zostać przesiedleni z powodu
zamknięcia szkoły i którzy nie mają obecnie dostępu
do Internetu w domu, oferujemy nasze rozwiązanie
szerokopasmowe Altice Advantage 30 Mb / s
bezpłatnie przez 60 dni dla każdego nowego
gospodarstwa domowego klienta w naszym zasięgu.
Aby się zakwalifikować, musisz być:
 kwalifikuje się do udziału w programie
National School Lunch Program (NSLP) lub w
nim uczestniczy; lub
 mieszkaniec Nowego Jorku, który uczęszcza
do publicznej szkoły w Nowym Jorku; lub
 kwalifikują się do - lub otrzymują dodatkowy dochód z zabezpieczenia (SSI) i
mają 65 lat lub więcej; lub
 weteran i otrzymać stanową lub federalną
pomoc publiczną. Zadzwoń: 866 - 200 9522, aby zapisać się do Regionu
Optymalnego Zadzwoń: 888 - 633 - 0030,
aby zapisać się do Regionu Suddenlink
https://www.alticeadvantageinternet.com/








Verizon - Verizon oferuje program
Lifeline, plan rozpoczynający się od 19,99
USD / miesiąc. Zakwalifikować:
Twój roczny dochód wynosi 135% lub
mniej niż federalne wytyczne USA
dotyczące ubóstwa
Ty lub ktoś z Twojego gospodarstwa
domowego uczestniczysz w
kwalifikującym się federalnym programie
pomocy:
Program Dodatkowej Pomocy
Żywieniowej (SNAP) (wcześniej znany
jako bony żywnościowe) lub
 Medicaid lub

Dodatkowy dochód z zabezpieczenia (SSI)
Federal Public Housing Assistance (FPHA)
Renta dla weteranów i renta rodzinnaTribal
Program ( mieszkaj na uznanych przez
federację ziemiach plemiennych)
Więcej informacji o kwalifikowalności można znaleźć na
stronie https://www.lifelinesupport.org/do-iqualify/#programs




Darmowy dostep do internetu w Nowym Jorku
W całym mieście jest wiele miejsc, w których można
bezpłatnie połączyć się z Internetem. Lokalizacje
obejmują:
 Wszystkie oddziały Biblioteki Publicznej w
Nowym Jorku https://www.nycgo.com/attractions/new-yorkpublic-library/
 Kilka miejsc publicznych na Dolnym Manhattanie
- https://www.downtownny.com/wifi
 LinkNYC kiosks - https://www.link.nyc/

Serwis posiłków
Od wtorku 29 września uczniowie uczący się osobiście
otrzymają w szkole śniadanie i lunch. W przypadku
uczniów, którzy uczą się zdalnie w pełnym wymiarze
godzin lub uczniów, którzy przebywają w domu podczas
zdalnych dni w ramach nauczania mieszanego, rodziny
mogą odebrać bezpłatne posiłki na wynos w dowolnej
szkole, która jest dla nich najwygodniejsza, od 9:00 do
12:00 od poniedziałku do piątku . Rejestracja nie jest
konieczna, a posiłki zostaną ustawione w pobliżu
punktów wejścia, aby zapewnić łatwy dostęp i odbiór
uczniom i rodzinom.
Ponadto posiłki Grab & Go dla dorosłych z Nowego
Jorku będą również kontynuowane w ok. 200 miejscach w
całym mieście - w tym kilka dedykowanych miejsc
koszernych i tych serwujących opcje białkowe halal - i
dostępne są informacje at nyc.gov/getfood ub na stronie
DOE. Posiłki będą dostępne od 15:00 do 17:00, od
poniedziałku do piątku.
https://www1.nyc.gov/assets/dsny/contact/services/COVI
D-19FoodAssistance.shtml.

Wirtualne wskazówki wyborcze PA / PTA

Przypominamy, że wydano wirtualne wskazówki
dotyczące PA / PTA. Możesz znaleźć ten i inne pomocne
dokumenty w folderze PA / PTA Resource na stronie
DOE.https://nycdoe.sharepoint.com/sites/FACESupports/
Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites
%2FFACESupports%2FShared%20Documents%2FPA%2D
PTA&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9ueWNkb2Uuc
2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRkFDRVN1cHBvcnRzL
0VvYTl2cVpuNEtaSmp6eFNzZ3ZiZ0NRQnNyZVNZc0xla0t
UVkpRN1NuZTFoVWc_cnRpbWU9T20weVZqQnAyRWc

Następne szkolenie odbędzie się w piątek, 9
października o godzinie 17:00.
Kliknij ten link, aby dołączyć do seminarium
internetowego. Kod dostępu to: 285745
Możesz również dołączyć przez telefon (wybierz dowolny
numer podany poniżej, w zależności od Twojej bieżącej
lokalizacji):646-558-8656, 301-715-8592, 312-626-6799,
253-215-8782, 346-248-7799, 346-248-7799,
Identyfikator seminarium internetowego: 868 6762 4172
Kod dostępu: 285745

Zdrowie i bezpieczeństwo
Codzienne kontrole zdrowia - Jak zawsze, zdrowie i
bezpieczeństwo naszych uczniów, rodzin i pracowników
szkoły pozostaje naszym najwyższym priorytetem.
Wszyscy pracownicy DOE, studenci, rodziny i goście
chcący wejść do budynków DOE muszą przejść badanie
przesiewowe przed wejściem do obiektów DOE. To
badanie stanu zdrowia musi zostać zakończone każdego
dnia przyjazdu, a wyniki będą resetowane o północy
każdego dnia. Po wejściu do placówki zostaniesz
poproszony o podanie wyników kontroli poprzez
pokazanie telefonu lub wydruk wyniku. Zachęcamy
wszystkich do korzystania z internetowego narzędzia do
badania stanu zdrowia.
Pracownicy DOE
Studenci, rodziny i goście
Uczniowie:
(bez logowania)
https://healthscreenin https://healthscreening.sch
g.schools.nyc/
ools.nyc/?type=G

Testy COVID
Do nas wszystkich należy zapewnienie bezpieczeństwa
społeczności szkolnej i rodzinom poprzez noszenie zakryć
twarzy, zachowanie dystansu, częste mycie rąk i
poddawanie się testom!
Pomóż nam utrzymać otwartość naszych szkół i zdrowe
społeczności szkolne, wykonując testy na obecność
COVID-19. To jest bezpieczne, bezpłatne i łatwe dla
każdego, niezależnie od statusu imigracyjnego czy
ubezpieczenia.




Znajdź najbliższą placówkę testową https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/gettested/covid-19-testing.page
Uczniowie w klasach od 3K do 12 mogą
uzyskać priorytetowe testy w 22 ośrodkach
egzaminacyjnych Health + Hospitals przez
cały rok szkolny. Znajdź witrynę w
pobliżu:https://www1.nyc.gov/site/coronavirus
/get-tested/doe-employee-testing.page

umieszczany w tylnej części nosa, test ten to krótki, mały
wymaz (jak końcówka Q), który jest umieszczany z przodu
nosa. W dalszej części roku szkolnego możliwe jest, że
testy będą przeprowadzane poprzez pobranie niewielkiej
ilości śliny. Jeśli dziecko zostało wybrane do badania, ale
czuje się niekomfortowo lub nie może być poddane
badaniu, nie będzie ono najlepiej sprawdzane, a szkoła
będzie współpracować z rodziną w celu rozwiązania
wszelkich problemów, aby mogły uczestniczyć w
przyszłych testach. Jeśli Twoje dziecko jest badane,
poinformujemy Cię, że zostało przebadane oraz kiedy i w
jaki sposób otrzymasz wyniki, które zazwyczaj są
dostarczane w ciągu 48-72 godzin.
· Wiemy, że prawdopodobnie masz pytania, i
udostępniamy więcej informacji na stronie Często
zadawane pytania. Prosimy o omówienie tego z
dzieckiem.



AKTUALIZACJE - Testy na COVID-19 w szkołach
Comiesięczne testy losowo wybranych pracowników i
studentów są istotną częścią naszych wysiłków na rzecz
zapobiegania transmisji COVID-19 w naszych budynkach,
ponieważ pomagają zidentyfikować pozytywne przypadki
COVID-19, gdy objawy nie występują. Podobnie jak w
przypadku innych środków bezpieczeństwa i higieny,
których wymagamy, aby zapewnić naszym pracownikom i
studentom bezpieczeństwo, sukces tej inicjatywy testowej
zależy od partnerstwa i współpracy personelu i
studentów.DOE współpracuje z NYC Health + Hospitals,
New York City Department of Health and Mental Hygiene
oraz NYC Test & Trace Corps, aby zorganizować badania
studentów i personelu NYC DOE pod kątem zakażenia
COVID-19. Badania przeprowadzą między innymi
pielęgniarki szkolne, pracownicy miasta oraz nasi
partnerzy: SOMOS, Bio Reference Laboratory i Fulgent
Genetics. Nasi partnerzy testowi raz w miesiącu będą
testować losowo wybraną grupę pracowników i uczniów
w szkołach. Liczba dzieci i personelu poddawanych
testom każdego miesiąca będzie zależała od liczby
uczniów.Zamiast „długiego wacika”, który jest



Testy w szkołach rozpoczną się w październiku.
Możesz skontaktować się ze swoją szkołą w
dowolnym momencie, jeśli masz jakiekolwiek
pytania lub wątpliwości.
https://www.schools.nyc.gov/school-year-2021/return-to-school-2020/health-andsafety/covid-19-testing
https://www.schools.nyc.gov/docs/defaultsource/default-document-library/student-covid19-testing-consent-form---september-27-2020

Codzienna mapa przypadków COVID
14 września Situation Room - wielopodmiotowe
partnerstwo między Departamentem Edukacji,
Departamentem Zdrowia i Zdrowia Psychicznego a
Korpusem Test & Trace - zostało uruchomione, aby
ułatwić szybką reakcję na pozytywne przypadki COVID-19
w szkołach publicznych. Od tego czasu działa sześć dni w
tygodniu od 5:30 do 21:30 od poniedziałku do piątku
oraz od 11:00 do 21:30 w niedziele. Personel komunikuje
się z dyrektorami szkoły, szybko potwierdzając
pozytywne przypadki, podejmując szybkie działania w
razie potrzeby i jasno komunikując się ze społecznością
szkolną.
W tym tygodniu Sala Sytuacyjna uruchamia mapę online
aktualizującą rodziny i społeczeństwo, w których budynki

mają aktywne potwierdzone przypadki COVID-19 i które
wymagają tymczasowego zamknięcia sal lekcyjnych lub
całego budynku. Ta mapa będzie aktualizowana raz
dziennie o najnowsze informacje z sali sytuacyjnej
ponownego otwarcia szkoły.

Zestaw narzędzi dla K do Gr 12 COVID-19 zawiera wiele
drzew decyzyjnych z zielonymi i czerwonymi strzałkami.
Jedna strona dla pracowników zawiera napis: „Mam
objawy COVID-19. Kiedy mogę wrócić do pracy w
szkole?”

Dostęp do mapy online można uzyskać
tutaj:https://www.schools.nyc.gov/school-year-2021/return-to-school-2020/health-and-safety/daily-covidcase-map
W przypadku potwierdzonego przypadku COVID-19 w
społeczności szkolnej, kierownictwo szkoły ściśle
współpracuje z salą sytuacyjną i korpusem Test + Trace w
celu potwierdzenia przypadku, zidentyfikowania bliskich
kontaktów i zapewnienia natychmiastowych dalszych
kroków dla całej społeczności szkolnej. Szkoły przekażą te
informacje i dalsze kroki wszystkim rodzinom i uczniom,
gdy przypadek zostanie potwierdzony laboratoryjnie.

W zestawie narzędzi stwierdza się, że urzędnicy szkolni
powinni zadzwonić pod numer 911, jeśli uczeń lub
personel:

Szkolne programy testów COVID-19

• Letarg, drażliwość lub
dezorientacja https://coronavirus.health.ny.gov/system/fil
es/documents/2020/10/prek-gr12_toolkit.pdf

Pracownicy szkoły i uczniowie DOE w klasach od 3 do 12
przechodzą priorytetowe testy w 22 ośrodkach
egzaminacyjnych w dziedzinie zdrowia i szpitala (H + H).
Zapoznaj się z listą 22 priorytetowych witryn i
dodatkowymi szczegółami na stronie Szkolne programy
testowania COVID19.https://www.schools.nyc.gov/school-year-2021/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19testing

COVID Alert NY Contact Tracing App
W czwartek w Nowym Jorku uruchomiono nową aplikację
do śledzenia kontaktów, która ostrzega użytkowników o
bliskim kontakcie z osobą, u której wykryto koronawirusa.
Ta aplikacja nazywa się „Covid Alert NY”. Jest bezpłatna i
dostępna w Apple App Store i Google Play zarówno na
iPhone'y, jak i telefony z Androidem. Stanowy
Departament Zdrowia wydaje wytyczne dotyczące
tego, kto jest na tyle zdrowy, aby chodzić do
szkoły:Dzisiaj stanowy Departament Zdrowia wydał
dziewięciostronicowy dokument, aby pomóc rodzicom,
pracownikom szkoły i urzędnikom szkolnym w
podejmowaniu decyzji dotyczących tego, kto należy do
szkoły, gdy pojawią się objawy związane z COVID-19.

• Kłopoty z oddychaniem lub oddycha bardzo szybko.
• Silny ból brzucha, biegunka lub wymioty.
• Zmiana koloru skóry - staje się blada, niejednolita i / lub
niebieska.
• Gwałtowny ból serca lub w klatce piersiowej.

Wsparcie technologiczne
Jeśli masz problemy z technologią do nauki w domu,
odwiedź strony pomocy DOE: (np. Konta DOE, NYCSA,
iPady, Zoom
itp.).https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-athome/technical-tools-and-support
Jeśli nadal masz problemy, wypełnij formularz pomocy
technicznej dla
rodzin:http://schools.nyc.gov/techsupport I sie z toba
skontaktujemy.
Wskazówki dotyczące pozyskiwania funduszy na
naukę na świeżym powietrzu
DOE wydał wytyczne dotyczące pozyskiwania funduszy
na zakup sprzętu do nauki na świeżym powietrzu, w tym
informacje dla darczyńców zainteresowanych
wspieraniem szkol w 27 dzielnicach, na które największy
wpływ ma COVID-19. Proszę to zanotować: PA / PTA
mogą zbierać fundusze na zakup własnego sprzętu do
nauki na świeżym powietrzu, zgodnie z ustalonymi przez

siebie zasadami i przepisami oraz rozporządzeniem
kanclerza A-660.


Rodzice / darczyńcy, którzy chcieliby przekazać
odpowiednią darowiznę na rzecz szkół
dotkniętych COVID-19
https://docs.google.com/document/d/1BHgUIcE
UcPJEDeyYRBBfhFUx9tTd2mhXPNhQJ6_F_u8/edit

DOE będzie pomagać FPS w raportowaniu i śledzeniu
funduszy od rodziców / dawców na naukę na świeżym
powietrzu.W przypadku pytań wyslij
email outdoorlearning@schools.nyc.gov

New York Public Library (NYPL)
NYPL After School - co tydzień znajduj nowe
zajęcia, zasoby i najlepsze wskazówki
https://www.nypl.org/education/remote-learningresources/afterschool?utm_source=eNewsletter&utm_medium=email&u
tm_content=NYPLKids_20201004&utm_campaign=NYPL
Kids
Grab & Go - odwiedź 50 lokalizacji bibliotek, aby
bezpiecznie i łatwo dokonywać zwrotów, blokad, odbioru
i zwrotówhttps://www.nypl.org/about/grab-andgo?utm_source=eNewsletter&utm_medium=email&utm_
content=NYPLKids_20201004&utm_campaign=NYPLKids
Miesiac Dziedzictwa Hiszpanskiego
https://www.nypl.org/blog/2015/09/15/five-ya-hispanicheritage?utm_source=eNewsletter&utm_medium=email
&utm_content=NYPLKids_20201004&utm_campaign=NY
PLKids

Zrodla dodatkowe:
Opieka and dziecmi w NYC – Znajdz licencjonowany
program dla dzieci:
https://a816healthpsi.nyc.gov/ChildCare/ChildCareList.do
#
Odwiedź witrynę The Children’s Museum of
Manhattan, aby zapoznać się z sugerowanymi
codziennymi zajęciami.https://cmom.org/learn/cmomat-home/
Adapt Community Network prezentuje darmowy szczyt
Virtual Family Connect w dniu 19 października 2020 r.

Konferencja obejmie różne tematy: usługi wsparcia
rodziny, tworzenie środowiska sensorycznego,
świadczenia i uprawnienia, działania i zaangażowanie
społeczne, zarządzanie zachowaniem, opieka, wspierane
podejmowanie decyzji i zaawansowane wytyczne,
popieranie z opiekunem i narzędzia do „rozmowy”.
Zapewnione zostaną napisy w języku angielskim,
hiszpańskim i chińskim.
Rejestracja:https://secure2.convio.net/ucpnyc/site/Ticket
ing?view=Tickets&id=100421
Rejestracja wyborców
Termin rejestracji wyborców upływa 9 października 2020 .
Prosimy o pomoc w przypomnieniu klientom i wyborcom
o tym ważnym terminie. Osoby fizyczne mogą
zarejestrować się, aby głosować
tutaj:https://vote.nyc/page/register-vote . Aby
potwierdzić rejestrację wyborców, zadzwoń pod numer
866-868-3692. Wszyscy wyborcy z Nowego Jorku są
uprawnieni do głosowania korespondencyjnego /
głosowania nieobecnego w listopadzie. Osoby fizyczne
mogą zapisywać się do głosowania
pocztą:https://nycabsentee.com/ lub dzwoniąc pod
numer 866-VOTE-NYC. Termin rejestracji do głosowania
nieobecnego upływa 27 października. Wcześniejsze
głosowanie jest również możliwe między 24 października
a 1 listopada.
Census
Wstępny nakaz wydany w tym tygodniu zezwala na
kontynuowanie spisu ludności do 31 października 2020 r.
Daje to możliwość osiągnięcia poprzedniego terminu,
aby zaangażować jak największą liczbę nowojorczyków,
szczególnie tych z tradycyjnie niedoreprezentowanych
społeczności. Niepoliczenie obywateli zagraża zdolności
Nowego Jorku do otrzymania sprawiedliwego udziału w
funduszach federalnych i reprezentacji politycznej. Nie
możemy ryzykować tych ważnych zasobów. Bardzo
ważne jest, abyśmy obalili mity i zachęcili wszystkich
mieszkańców Nowego Jorku do zakończenia spisu.
Proszę, pomóż miastu uświadomić klientom i wyborcom
kluczowe znaczenie zakończenia spisu powszechnego
2020. Spis zawiera zaledwie 10 prostych pytań, na które
można odpowiedzieć w ciągu zaledwie kilku minut
online, odwiedzając my2020census.gov lub dzwoniąc pod
numer 844-330-2020.

