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Nếu tôi không điền vào phiếu điều 
tra dân số, điều đó có gây ra vấn đề gì 
không? 
 
Nếu những thanh niên trẻ không được thống kê 
tại L.A., khoản tài trợ từ quỹ liên bang dành cho 
Cal và Pell Grants (tiền tài trợ) có thể bị cắt giảm. 
Điều này sẽ có tác động nghiêm trọng đến các 
sinh viên đại học/cao đẳng trong thành phố của 
chúng ta, những người cần sự giúp đỡ từ nguồn 
tài trợ cho quá trình học đại học/cao đẳng của 
mình.  

 
Sinh viên quốc tế có phải hoàn thành 
phiếu điều tra dân số không? 

Có! Tất cả mọi người hiện đang sinh sống tại Mỹ 
đều phải được thống kê như là một phần của 
cuộc điều tra dân số được thực hiện mười năm 
một lần này, bao gồm cả sinh viên đại học và cao 
đẳng quốc tế. Sinh viên quốc tế (bất kể tình trạng 
tư cách công dân) đều phải được thống kê tại nơi 
họ đang sinh sống gần như toàn bộ thời gian vào 
hoặc trước ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày Điều 
tra Dân số).

Làm thế nào để tôi có thể chắc chắn 
rằng tôi đã được thống kê?

Nếu quý vị đang sống một mình (không phải 
trong khu ký túc xá sinh viên chính thức), quý vị 
phải thống kê chính mình và mọi người trong hộ 
gia đình của quý vị. Mỗi hộ gia đình chỉ có thể 
nộp một phiếu khảo sát.

Quý vị cần được thống kê tại bất cứ nơi nào mà 
quý vị đang sinh sống gần như toàn bộ thời gian 
vào hoặc trước ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày 
Điều tra Dân số). 

Nếu quý vị đang sống tại khu ký túc xá sinh viên, 
quý vị phải được thống kê như là một phần kết 
quả của cuộc điều tra dân số tại trường đại học/
cao đẳng (ngay cả khi quý vị đang bảo lưu hoặc 
nghỉ giữa kỳ).

Nếu quý vị sống cùng với bố mẹ, hãy chắc chắn 
rằng họ đã thống kê quý vị vào phiếu khảo sát 
của họ.

Thành phố Los Angeles sẽ cung cấp (các) điều chỉnh hợp lý dành cho người khuyết tật để đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng  
với các chương trình, dịch vụ và cơ sở vật chất của Thành phố. Để yêu cầu, vui lòng liên hệ với Ban Hỗ trợ Người  

khuyết tật theo địa chỉ DOD.Contact@lacity.org hoặc (213) 202-5668, trước ít nhất năm ngày làm việc.
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