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Tôi có thể điền vào phiếu khảo sát này 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi không?
 
Phiếu khảo sát (và tùy chọn gọi điện thoại miễn 
phí) sẽ có sẵn trực tuyến bằng Tiếng Anh và 12 
ngôn ngữ khác (Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, 
Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Ả Rập, 
Tiếng Tagalog, Tiếng Ba Lan, Tiếng Pháp, Tiếng 
Haiti Creole, Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Nhật). Tờ 
khảo sát sẽ chỉ có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng 
Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Cục Thống kê Dân số Hoa 
Kỳ sẽ cung cấp bảng chú giải ngôn ngữ và các 
hướng dẫn có sẵn bằng 59 ngôn ngữ không phải 
Tiếng Anh. 

 
Tôi có thể biết thêm thông tin về cuộc 
điều tra dân số từ trường của con tôi 
không? 
 
Năm 2019, LAUSD sẽ tổ chức các buổi hội thảo về 
cuộc điều tra dân số dành cho các gia đình như là 
một phần trong chiến dịch của họ, Chúng Ta Là Một 
LA Đoàn Kết: Hãy Đứng Lên Vì Các Gia Đình Nhập Cư. 
LAUSD cũng sẽ kết hợp thông tin về cuộc điều tra dân 
số bằng nhiều ngôn ngữ vào một số chương trình 
hiện có khác của họ dành cho phụ huynh và các em 
học sinh.

Kết quả điều tra dân số sẽ tác động 
đến các học sinh LAUSD và gia đình 
của các em như thế nào? 
 
Học khu Hợp nhất Los Angeles (LAUSD) là học 
khu lớn thứ hai trong cả nước, với khoảng 
694,096 trẻ mầm non, học sinh từ Lớp mẫu giáo 
đến Lớp 12 (K-12) và học sinh theo học hệ giáo 
dục người lớn. Điều quan trọng là tất cả học sinh 
và gia đình của các em đều cần được thống kê để 
đảm bảo thành phố nhận được khoản tài trợ từ 
quỹ liên bang dành cho những chương trình giáo 
dục quan trọng như Head Start, Chương trình 
Giáo dục Đặc biệt, Chương trình Tài trợ Tiêu đề I 
cho các trường học trong cộng đồng có thu nhập 
thấp và các bữa trưa học đường.  

 
Tôi sẽ trả lời phiếu khảo sát của Cuộc 
Điều tra Dân số khi nào và bằng cách 
nào? 
 
Vào đầu năm 2020, một thông báo sẽ được gửi 
đến nhà quý vị cùng với các hướng dẫn về cách 
thức điền thông tin vào phiếu khảo sát của cuộc 
điều tra dân số trực tuyến. Ngày Điều tra Dân 
số là ngày 1 tháng 4 năm 2020. Quý vị cũng có 
thể điền vào phiếu khảo sát bằng cách gọi điện 
đến số điện thoại miễn phí, trực tiếp điền vào tờ 
khảo sát được gửi đến nhà quý vị qua đường bưu 
điện nếu quý vị không trả lời trực tuyến hoặc chờ 
nhân viên điều tra dân số đến nhà. Nếu quý vị 
không thể truy cập Internet tại nhà, quý vị có thể 
đến một trong hàng trăm Ki-ốt Hành động Điều 
tra Dân số tại các trường học và những địa điểm 
khác được bố trí trên khắp Thành phố và Quận 
Los Angeles.

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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