THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020

Quý vị có thể trả lời Thống Kê
Dân Số 2020 bằng Tiếng Việt.

Thống Kê Dân Số 2020 rất quan trọng và cộng động của quý vị đang trông cậy vào quý vị. Thống kê dân số tính
tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ, bao gồm trẻ em và trẻ sơ sinh, người nhập cư, ông bà và người ở cùng nhà. Khi
quý vị trả lời, vui lòng tính tất cả những người đang cư ngụ tại nhà quý vị hoặc ngủ ở đó hầu hết thời gian cho dù
họ không phải là người họ hàng.
Sự trả lời của quý vị sẽ giúp hướng dẫn việc phân phối các nguồn quỹ tài trợ chính phủ cho các trường học, trạm y
tế, bệnh viện, dịch vụ khẩn cấp, giao thông công cộng, hệ thống đường xá và hơn thế nữa trong cộng đồng quý vị.
Các câu trả lời Thống Kê Dân Số 2020 của quý vị sẽ được bảo mật và được luật pháp bảo vệ. Theo luật, chúng
tôi không được quyền chia sẻ các câu trả lời và thông tin cá nhân của quý vị với các cơ quan thực thi pháp luật kể cả FBI, ICE, hay thậm chí là cảnh sát địa phương. Việc công bố các câu trả lời của quý vị theo cách mà có thể
nhận dạng được quý vị hay hộ gia đình quý vị là trái pháp luật. Tất cả nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số đều
phải tuyên thệ trọn đời để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và mọi vi phạm đều có hình phạt tới $250,000 và/
hoặc tối đa 5 năm tù.
Trả lời thống kê dân số dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên các
hộ gia đình có thể chọn trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng
Tiếng Việt. Bắt đầu từ giữa tháng Ba, các hộ gia đình sẽ nhận được lời
mời tham gia thống kê dân số. Lời mời này sẽ kèm theo hướng dẫn bằng
Tiếng Việt để giải thích cách chọn ngôn ngữ trên mạng và cho quý vị số
điện thoại để trả lời bằng Tiếng Việt (844-461-2020).
Đến giữa tháng Tư, tất cả các hộ gia đình chưa trả lời sẽ nhận được một
bản câu hỏi giấy. Để xem hướng dẫn về cách trả lời bản câu hỏi giấy
Tiếng Anh bằng Tiếng Việt, quý vị có thể truy cập bản hướng dẫn ngôn
ngữ Thống Kê Dân Số 2020 tại <https://2020census.gov/vi.html>.
Một hướng dẫn bằng video giải thích cách trả lời trên mạng bằng tiếng
Việt cũng sẽ có sẵn.
Bắt đầu từ giữa tháng Năm, nhân viên kiểm đếm sẽ đến nhà tất cả các hộ gia đình mà chưa trả lời. Nếu nhân
viên kiểm đếm đến nhà không nói Tiếng Việt, hộ gia đình có thể yêu cầu một nhân viên kiểm đếm nói Tiếng Việt
quay trở lại lần sau. Nhân viên kiểm đếm cũng sẽ khuyến khích hộ gia đình trả lời trên mạng hoặc qua điện
thoại bằng Tiếng Việt.

CHÚNG TÔI TIẾP CẬN BẰNG TIẾNG VIỆT
•• Chúng tôi quảng cáo và cung cấp tài liệu tiếp cận bằng Tiếng Việt.
•• Chúng tôi có đội ngũ nhân viên song ngữ đang hợp tác với các tổ chức cộng đồng để giải thích việc trả lời
thống kê dân số dễ dàng, an toàn và quan trọng đến mức nào.
•• Quý vị có thể tìm đọc thêm thông tin trên mạng tại <https://2020census.gov/vi.html>.
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