Thống Kê Dân Số 2020 sẽ định
hình tương lai của quý vị.
Mỗi 10 năm, nước Hoa Kỳ tính tất cả mọi người đang sống trong nước vào ngày 01 tháng 04, bất kể
họ đến từ đâu, họ nói ngôn ngữ gì hoặc vì sao họ ở trong nước. Việc thống kê bao gồm trẻ em và trẻ
sơ sinh, công dân và người không phải công dân, và các cư dân tạm thời.

Việc trả lời là quan trọng đối với gia đình và cộng đồng của quý vị.
Các thông tin được thu thập từ
thống kê dân số sẽ cho biết cách
phân bổ hơn 675 tỷ đô la trong
ngân quỹ liên bang mỗi năm. Các
quỹ tài trợ này có tác động đến các
dịch vụ quan trọng, bao gồm giáo
dục, y tế, trung tâm cho người cao
tuổi và giao thông công cộng.

Các cộng đồng phụ thuộc vào dữ
liệu thống kê của thống kê dân
số để lên kế hoạch cho các nhu
cầu khác nhau, bao gồm đường
xá mới, trường học, và các dịch vụ
khẩn cấp mới.
Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu
của thống kê dân số để quyết định
vị trí xây nhà máy, văn phòng và
các cửa hàng.

Việc trả lời là dễ dàng.
Bắt đầu vào giữa tháng Ba, năm 2020, mỗi hộ gia đình tại Hoa Kỳ sẽ nhận được một thông báo về
việc hoàn thành Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Biểu mẫu bao gồm
một vài câu hỏi đơn giản và sẽ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Từ tháng Năm đến tháng Bảy năm 2020,
nhân viên kiểm đếm sẽ ghé thăm những hộ gia đình chưa trả lời. Nhân viên kiểm đếm sẽ hỗ trợ nếu
quý vị cần trợ giúp để hoàn thành biểu mẫu của mình.
Việc trả lời là an toàn.
Thông tin cá nhân của quý vị là bảo mật và được luật pháp bảo vệ. Các câu trả lời của quý vị chỉ được
dùng để tạo ra các dữ liệu thống kê. Chúng không thể được sử dụng cho các mục đích thực thi pháp
luật hoặc để xác định xem quý vị có đủ điều kiện để nhận các phúc lợi từ chính phủ hay không.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
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