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Kết quả điều tra dân số sẽ tác động 
đến tôi và gia đình tôi như thế nào? 
 
Hiện có khoảng 1.5 triệu người nhập cư đang 
sinh sống tại Thành phố Los Angeles. Nếu những 
người nhập cư không được thống kê, L.A. có thể 
bị mất khoản tài trợ cho các chương trình quan 
trọng mà nhiều gia đình nhập cư đang phụ thuộc 
vào, bao gồm Head Start, Chương trình Bảo hiểm 
Sức khỏe dành cho Trẻ em (CHIP), Chương trình 
Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP, tem phiếu 
thực phẩm) và Chương trình Bữa trưa Học đường 
Quốc gia. 

 
Thông tin được Bảo mật trong Cuộc 
Điều tra Dân số Năm 2020. 
 
Đối với Cuộc Điều tra Dân số Năm 2020, Cục 
Thống kê Dân số Hoa Kỳ khuyến nghị quý vị nên 
hoàn thành phiếu câu hỏi trực tuyến. Cho dù quý 
vị hoàn thành phiếu câu hỏi trực tuyến hay điền 
trực tiếp trên giấy, công tác bảo mật thông tin cá 
nhân của quý vị vẫn là điều tối quan trọng. Theo 
luật, chúng tôi không được sử dụng thông tin cá 
nhân của quý vị để chống lại quý vị và Cục Thống 
kê Dân số Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp bảo 
mật để đảm bảo quy trình này là an toàn và bảo 
mật trong từng bước của quy trình.

Thông tin của tôi sẽ được giữ an 
toàn chứ? Chúng có được sử dụng để 
chống lại tôi hoặc gia đình tôi không? 
 
Đạo luật Tăng cường An ninh mạng Liên bang 
Năm 2015 đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu của 
quý vị sẽ được bảo vệ khỏi các nguy cơ an ninh 
mạng bên ngoài. Tên, địa chỉ và số điện thoại của 
quý vị sẽ không bao giờ được tiết lộ hoặc công 
bố. Hơn nữa, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ không 
được phép sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp 
để chống lại quý vị. Tiêu đề 13 của Bộ luật Hoa Kỳ 
nghiêm cấm Cục Thống kê Dân số chia sẻ thông 
tin định danh mà quý vị đã báo cáo với bất kỳ cơ 
quan chính phủ hoặc quan chức nào khác (bao 
gồm cán bộ Sở Di trú hoặc bất kỳ cơ quan thực 
thi pháp luật nào), tổ chức bên ngoài hoặc tòa án 
thực thi pháp luật vì bất kỳ lý do nào.

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.

https://census.lacity.org/vietnamese/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_la%20city%20estimate%20immigrants.pdf 

