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Thống Kê Dân Số
2020
Hiến pháp Hoa Kỳ yêu cầu rằng cứ
mỗi 10 năm thì mỗi người sống ở
trong nước, bất kể tình trạng di trú,
đều được đếm. Thông tinkiểm tra
dân số của quý vị được bảomật
tuyệt đối, và câu trả của quý vị không
thể được chia sẻ với bất kỳ cơ quan
chính phủ nào khác.

Sự Thử thách
• Người Latin và người Mỹ gốc
Châu Phi thường bị đếm thiếu.
• Trẻ em từ 0-5 tuổi thường bịbỏ
sót trong cuộc kiểm tra dân số.
• Cộng đồng của quý vị mất gần
$1,091/năm trong các chương
trình y tế và phục vụ dân sinh
cho mỗi một người khôngđược
đếm. (Reamer, 2018).

Tại sao tham gia vào
việc Thống Kê Dân Số?
• Tham gia vào Thống Kê Dân Số
năm 2020 để duy trì hoặc gia
tăng các chương trình chăm sóc
sớm và mầm non trong cộng
đồng của quý vị.
• Bảo đảm cho cộng đồng của quý
vị nhận được ngân quỹ tài trợ
cho các chương trình giáo dục, y
tế và xã hội.
• Các doanh nghiệp sử dụng
thống kê dân số để xác định nơi
mở mang cơ sở và đầu tư, do
đó dữ liệu kiếm tra dân số đưa
việc làm đến địa phương.

Hãy
Hành Ðộng

Các câu hỏi
Thường Ðược hỏi
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Hoàn tất (trực tuyến hoặc
bằng thư) mẫu thống kê dân
số ngay khi quý vị nhận
được nó.

Yêu cầu sự giúp đỡ nếu
quý vị cần.
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Báo cáo mọi người trong
gia đình của quý vị bao
gồm tất cả trẻ em từ 0-5
tuổi sống với quý vị.
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Nói chuyện với các thành viên
trong gia đình của quý vị hoặc
bạn bè về tầm quan trọng của
việc tham giakiểm tra dân số.
tầm quan trọng của việc tham
gia kiểm tra dân số.

Cộng tác với Nhân viên
kiểm tra dân số.*

*Quý vị có thể yêu cầu xem thẻ
nhân viên trước khi cho phép họ
vào nhà của quý vị. Khi nghi ngờ,
quý vị có thể gọi Văn phòng khu
vực Los Angeles để xác nhận tại số
1-800-992-3530 (Giờ hành chính:
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng đến
4:30 chiều)

Cần Giúp đỡ?
California Census
https://census.ca.gov/
NALEO
http://www.naleo.org/census
Văn Phòng Thống Kê Dân Số Khu Vực
Los Angeles
Văn Phòng Khu Vực Los Angeles chịu trách nhiệm tất
cả việc thu thập dữ liệu, phổ biến dữ liệu và hoạt
động địa lý theo ranh giới phục vụ hiện tại. Mọi thắc
mắc và xác nhận, quý vị có thể liên lạc Văn Phòng Khu
Vực Los Angeles tại số 1-800-992-3530. Giờ làm việc
từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 sáng - 4:30 chiều, Giờ
ban ngày Thái Bình Dương.

"Con của tôi vừa mới sinh và
chưa được 1 tuổi, tôi có nên
tính chúng trên mẫu thống kê
dân số không?"
Có, quý vị nên báo cáo tất cả em
bé trong gia đình bất kể tuổi tác
(tuổi báo cáo là 0)
"Tôi vừa đến California với vợ
tôi và 2 con, chúng tôi có nên
hoàn tất mẫu thống kê dân số
không?"
Có, tất cả mọi người sống ở Hoa
Kỳ phải được đếm, bao gồm cả
trẻ em.
"Trong nhà tôi có 5 người lớn
và 4 trẻ em, có đủ chỗ cho tất
cả chúng tôi trên mẫu thống kê
dân số không?"
Quý vị có thể cung cấp thông
tin chi tiết cho 6 người và thông
tin căn bản cho 6 người nữa.

"Tôi là ông bà và cháu tôi sống
chung với tôi, tôi có phải đếm
chúng trên mẫu thống kê dân
số không?"
Hoàn tất (trực tuyến hoặcbằng
thư) mẫu thống kê dân số ngay
khi quý vị nhận được nó.
"Bạn tôi và gia đình anh ấy sống
trong nhà tôi, tôi có phải đếm họ
trên mẫu thống kê dân số không?"
Có, quý vị phải đếm tất cả những
người sống với quý vị (cho dù
người đó không phải là người
thân của quý vị).
"Con tôi sống với tôi một thời
gian nhất định và sau đó sống
với cha mẹ kia trong thời gian còn
lại, chúng nên được đếm ở đâu?"
Đứa con được đếm ở nơi nào mà
nó sống và ngủ nhiều thời gian
nhất. Nếu chúng ở mỗi nơi cư
trú thời gian bằng nhau, quý vị
và cha mẹ kia nên quyết định ai
sẽ đếm đứa con.

Ðại diện Thống Kê Dân Số
Dưới đây là một số cách giúp nhận biết và bảo
đảm hiệu lực của Nhân viên đại diện Thống Kê
Dân Số Hoa Kỳ. Khi đến nhà quý vị, nhân viên đại
diện phải:
• Trình thẻ nhân viên, trên thẻ có: hình của Nhân viên
Đại diện, dấu ấn của Bộ Thương Mại và ngày hết hạn.
• Cung cấp cho quý vị thông tin liên lạc của Giámsác
viên và/hoặc số điện thoại của văn phòng khu vực
để xác nhận, nếu được yêu cầu.
• Cung cấp lá thư từ Giám Đốc Cục Thống Kê DânSố
trên giấy có tiêu đề của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.
• Có thể mang theo máy điện toánxách tay hoặc túi
xách có nhãn hiệuCục Thống Kê Dân Số.

Ðược Bảo trợ Bởi:

