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Cuộc điều tra dân số sẽ tác động đến 
những người vô gia cư như thế nào?
 
Có khoảng hơn 36,000 cá nhân và gia đình vô gia 
cư đang sinh sống tại Thành phố Los Angeles, 
theo Dữ liệu Thống kê Tình trạng Người vô gia cư 
trên toàn Thành phố Los Angeles năm 2019 của 
Cơ quan Dịch vụ Dành cho Người vô gia cư tại 
Los Angeles. Những người vô gia cư không được 
thống kê có thể khiến Thành phố bị mất hàng 
tỷ USD cho các chương trình được liên bang tài 
trợ có lợi cho họ, bao gồm Phiếu Lựa chọn Nhà 
ở Mục 8, Chương trình Chăm sóc Sức khỏe dành 
cho Người vô gia cư, Chương trình Runaway và 
Chương trình dành cho Thanh thiếu niên Vô gia 
cư. 
 
Các nhà cung cấp dịch vụ dành cho 
người vô gia cư có thể giúp đảm bảo 
dữ liệu thống kê chính xác bằng cách 
nào?
 
Điều quan trọng là số người vô gia cư đang sinh 
sống tại L.A. cần phải được thống kê chính xác để 
đảm bảo khoản tài trợ công bằng của chúng ta 
dành cho những dịch vụ xã hội quan trọng. Làm 
việc với Ủy ban Thống kê Toàn bộ và văn phòng 
Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ tại địa phương của 
quý vị để xây dựng các chiến lược tiếp cận mạnh 
mẽ và xác định những địa điểm nơi người dân 
đang sinh sống.

Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ sẽ thống 
kê những người vô gia cư như thế 
nào?
 
Bảng liệt kê theo Dịch vụ 
(Ngày 30 tháng 3 - 1 tháng 4 năm 2020) 
Để thống kê số lượng người đang sinh sống tại 
những địa điểm mà họ nhận được dịch vụ (bao 
gồm cả nhà ở tạm và nơi phát súp) và tại các địa 
điểm ngoài trời như nơi cắm trại. 
 
Bảng liệt kê tại các Địa điểm Trung chuyển 
(Ngày 9 tháng 4 - 4 tháng 5 năm 2020) 
Để thống kê những người không có nhà cửa ổn 
định tại các địa điểm tạm thời, chẳng hạn như 
khách sạn và nhà nghỉ. 
 
Câu hỏi khảo sát điều tra dân số 
Yêu cầu người trả lời phải thống kê bất cứ ai đang 
tạm thời ở trong nhà của họ, những người có thể 
chưa được thống kê như là một phần của hộ gia 
đình.

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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https://www.lahsa.org/documents?id=2000-2018-greater-los-angeles-homeless-count-data-summary-total-point-in-time-homeless-population-by-geographic-areas

