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Tại sao tôi nên tham gia vào cuộc điều 
tra dân số này? 
 
Los Angeles là một trong những quận chiếm tỷ 
lệ phần trăm cao nhất về lượng người được xác 
định là một phần của cộng đồng LGBTQI tại Los 
Angeles. Nếu cộng đồng LGBTQI không được 
thống kê chính xác, quận sẽ nhận được số tiền tài 
trợ ít hơn cho các dịch vụ và chương trình quan 
trọng phục vụ cộng đồng LGBTQI, bao gồm các 
trung tâm y tế cộng đồng, trung tâm bảo trợ và 
dịch vụ dành cho người vô gia cư. Quý vị cần và 
xứng đáng được thống kê.

 
Cuộc điều tra dân số sẽ hỏi gì về giới 
tính và khuynh hướng tính dục? 

Phiếu khảo sát của cuộc điều tra dân số sẽ bao 
gồm một câu hỏi trực tiếp để xác định giới tính 
của từng người trong một hộ gia đình, nhưng nó 
không bao gồm các câu hỏi về nhận dạng giới 
hay khuynh hướng tính dục. Trong lần khảo sát 
đầu tiên, phiếu khảo sát sẽ hỏi các cặp vợ chồng 
đang sống trong cùng một hộ gia đình xem họ 
là những người “có cùng giới tính” hay “khác giới 
tính”, vợ chồng đã kết hôn hay bạn tình chưa kết 
hôn.

Những người cần được thống kê?
 
Bất kể tuổi tác, mối quan hệ hay tư cách công 
dân và tình trạng nhập cư, tất cả mọi người đang 
sống trong hộ gia đình của quý vị đều cần phải 
được thống kê, bao gồm cả bạn tình đồng giới 
hoặc khác giới, con nhận chăm sóc tạm thời, con 
nuôi và bất cứ ai đang cư trú tại đó gần như toàn 
bộ thời gian vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày 
Điều tra Dân số).

 
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không, hoặc 
không thể, trả lời mọi câu hỏi trong 
phiếu khảo sát? 

Quý vị vẫn sẽ được thống kê nếu quý vị không, 
hoặc không thể, trả lời mọi câu hỏi. Tuy nhiên, 
chúng tôi khuyến khích quý vị trả lời chính xác 
càng nhiều câu hỏi càng tốt để đảm bảo dữ liệu 
của quý vị là hoàn toàn chính xác. Khi các câu hỏi 
được để trống, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ sẽ cố 
gắng điền thông tin còn thiếu của quý vị với dữ 
liệu từ các nguồn thông tin quản lý hành chính 
phụ hoặc của bên thứ ba.

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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