Cách thức Thống Kê Dân Số
2020 mời mọi người trả lời
Hầu như mọi hộ gia đình sẽ nhận được lời mời tham gia Thống Kê Dân Số 2020 qua thư hoặc từ
nhân viên kiểm đếm.

95% số hộ gia đình
sẽ nhận được lời mời
thống kê dân số qua thư.

Gần 5% số hộ gia đình
sẽ nhận được lời mời thống kê dân
số khi một nhân viên kiểm đếm
ghé thăm. Tại những khu vực này,
phần lớn các hộ gia đình có thể
không nhận được thư tại vị trí nhà
của họ (ví dụ như các hộ gia đình
sử dụng hộp thư bưu điện hoặc
các khu vực bị ảnh hưởng bởi
thiên tai gần đây).

Lưu ý: Chúng tôi có những quy trình đặc biệt để đếm số người không
sống trong các hộ gia đình, ví dụ như sinh viên sống trong kí túc xá,
những người sống trong các viện dưỡng lão hoặc những người vô gia cư.
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Dưới 1% số hộ
gia đình
sẽ được đếm trực tiếp bởi
một nhân viên kiểm đếm,
thay vì được mời tự trả
lời. Chúng tôi thực hiện
việc này ở những khu vực
rất xa xôi như các khu
vực phía bắc Maine, vùng
Alaska xa xôi và ở một số
khu vực người Thổ Dân
Châu Mỹ Da Đỏ yêu cầu
được đếm trực tiếp.

Có gì trong thư
Khi đến lúc cần trả lời, hầu hết các hộ gia đình
sẽ nhận được lời mời qua thư. Mỗi hộ gia đình
sẽ có tùy chọn trả lời trên mạng, qua điện
thoại, hoặc qua thư.
Tùy thuộc vào khả năng trả lời trên mạng của khu
vực bạn như thế nào, bạn sẽ nhận được lời mời
khuyến khích trả lời trên mạng hoặc lời mời trả lời
bản câu hỏi trên giấy.

Thư mời
Hầu hết các khu vực trên toàn quốc có khả
năng sẽ trả lời trên mạng, do đó hầu hết các
hộ gia đình sẽ nhận được thư đề nghị điền vào
bản câu hỏi thống kê dân số trên mạng.
Chúng tôi đang làm việc với Sở Bưu Chính Hoa
Kỳ để sắp xếp gửi lời mời trong vài ngày. Bằng
cách này, chúng tôi có thể mở rộng số lượng
người dùng trả lời trên mạng, và chúng tôi có
thể phục vụ tốt hơn nếu bạn cần trợ giúp qua
điện thoại.

Thông tin chúng tôi gửi trong thư:
Ngày 12–20 tháng Ba
Một thư mời trả lời trên mạng
cho Thống Kê Dân Số 2020.
(Một số hộ gia đình cũng sẽ nhận
được bản câu hỏi trên giấy.)

Ngày 16-24 tháng Ba
Một thư nhắc nhở.

Ngày 26 tháng Ba –
Ngày 3 tháng Tư
Một bưu thiếp nhắc nhở.

Ngày 8–16 tháng Tư

Thư mời và bản câu hỏi trên giấy
Những khu vực ít có khả năng trả lời trên
mạng sẽ nhận được một bản câu hỏi trên giấy
kèm theo gói bưu kiện. Gói bưu kiện cũng bao
gồm thông tin về cách trả lời trên mạng hoặc
bằng điện thoại.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể bỏ lỡ lá thư
ban đầu của chúng tôi.
Mỗi hộ gia đình chưa trả lời sẽ nhận được
những lời nhắc và cuối cùng nhận được một
bản câu hỏi trên giấy.
Nếu bạn không trả lời trên mạng, qua điện
thoại hoặc qua thư, chúng tôi sẽ liên hệ trực
tiếp với bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào:
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Một thư nhắc nhở và bản câu
hỏi trên giấy.

Ngày 20-27 tháng Tư
Một bưu thiếp nhắc nhở cuối
cùng trước khi chúng tôi liên
hệ trực tiếp.

