Thống Kê Dân Số 2020: sứ
mệnh thống kê toàn bộ dân số
Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành thống kê dân số và nhà ở, đây là công việc được
thực hiện mười năm một lần. Sứ mệnh của chúng tôi là thống kê mỗi người một lần và chỉ một lần, ở
đúng địa điểm. Các xu hướng xã hội, nhân khẩu học và công nghệ đã gây ra một số khó khăn trong
việc xác định vị trí mọi người và khuyến khích mọi người trả lời thống kê dân số mười năm một lần. Do
đó, sẽ “khó đếm” một số nhóm dân cư. Cục Thống Kê Dân Số dành nhiều sự quan tâm và nguồn lực
cho đối tượng dân cư “khó đếm” để đảm bảo thống kê đầy đủ và chính xác toàn bộ dân số.

Cục Thống Kê Dân Số xác định đối tượng dân cư “khó đếm” như thế nào?

 ối tượng dân cư khó đếm thường gồm những người khó xác định vị trí, chẳng hạn như các hộ gia
Đ
đình không được liệt kê trong danh sách địa chỉ của Cục Thống Kê Dân Số. Có một số nhóm dân cư
khó liên hệ vì họ hay di chuyển, đang trong tình trạng vô gia cư hoặc sống trong các cộng đồng
khép kín.
Các đối tượng dân cư khó đếm cũng có thể là những người khó thuyết phục vì họ không tin tưởng
chính phủ và cách chính phủ sử dụng dữ liệu của họ. Họ cũng có thể là đối tượng khó kiểm đếm do
rào cản ngôn ngữ hoặc khả năng truy cập internet kém.
Người hay di chuyển, đang
trong tình trạng vô gia cư,
khó tiếp cận, ví dụ như
các cộng đồng khép kín

Chỗ ở không có trong
danh sách địa chỉ của
Cục Thống Kê Dân Số
Khó xác
định vị trí

Khó kiểm
đếm

Khó liên
hệ

Khó thuyết
phục

Việc tham gia bị cản trở bởi
rào cản ngôn ngữ, khả năng
đọc viết thấp, không có truy
cập internet

Thiếu tin tưởng vào chính
phủ, mức độ tham gia
dân sự thấp
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Đối tượng dân cư khó đếm 
có thể thuộc nhiều nhóm.
Bao gồm:
Trẻ nhỏ dưới năm tuổi.
Những người hay di chuyển.
Nhóm dân tộc và chủng tộc
thiểu số.
Những người không nói Tiếng Anh.
Những người có thu nhập thấp.
Những người đang trong tình trạng
vô gia cư.
Những người nhập cư không có
giấy tờ. 			
Những người không tin tưởng vào
chính phủ.
Những người đồng tính, song tính, 		
chuyển giới và chưa rõ giới tính.
Những người khuyết tật về tinh
thần hoặc thể chất.
		
Những người không sống trong
nhà ở truyền thống.

Cục Thống Kê Dân Số tiếp cận đối tượng dân cư “khó đếm” như thế nào

Cục Thống Kê Dân Số rất nỗ lực để thống kê mọi người sống trong nước một lần và chỉ một lần, tại đúng địa
điểm, bao gồm cả đối tượng dân cư khó đếm.
Một số phương pháp bao gồm:
•

Xác minh các danh sách địa chỉ bằng công nghệ vệ tinh và nhân viên lập danh sách địa chỉ kiểm tra địa
chỉ tại các cộng đồng trên toàn quốc.

•

Giao tận tay tài liệu Thống Kê Dân Số 2020 tại các khu vực hẻo lánh như những ngôi làng xa xôi ở Bắc 		
Alaska và các khu vực chịu tác động của thiên tai như bão Michael ở Florida.

•

Tiến hành hoạt động đặc biệt để thống kê các “Chỗ Ở Tập Thể”, các địa điểm nơi mọi người sống trong ký
túc xá đại học, viện dưỡng lão, căn cứ quân sự và nhà giam.

•

Hợp tác với các đối tác địa phương để xác định các vị trí, ví dụ như những nơi trú ngụ và nơi phát chẩn
đồ ăn, để thống kê những người đang trong tình trạng vô gia cư hiệu quả nhất.

Tài nguyên cho người khuyết tật

Để trợ giúp người Mỹ khuyết tật, các hướng dẫn ngôn ngữ sẽ được cung cấp bằng Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ,
chữ nổi braille và chữ cỡ lớn tại địa chỉ 2020census.gov. Trợ Giúp Trả Lời Bản Câu Hỏi Thống Kê Dân Số cũng
sẽ có số điện thoại riêng cho những người sử dụng thiết bị viễn thông dành cho người khiếm thính.

Tài nguyên cho người không nói Tiếng Anh

Bản câu hỏi trên internet và Trợ Giúp Trả Lời Bản Câu Hỏi Thống Kê Dân Số sẽ được cung cấp bằng 12 ngôn
ngữ ngoài tiếng Anh: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Ả Rập, Tiếng
Tagalog, Tiếng Ba Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Creole Haiti, Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Nhật. Hướng dẫn ngôn
ngữ, bảng thuật ngữ và thẻ nhận dạng ngôn ngữ sẽ được cung cấp bằng 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh.
Bản câu hỏi giấy sẽ có tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Ngoài ra, Cục Thống Kê Dân Số sẽ tuyển dụng nhân viên kiểm đếm hoạt động trong cộng đồng của chính
họ để họ có thể nắm rõ và nói cùng ngôn ngữ của khu phố mà họ làm việc.
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