
Trước khi quý vị bắt đầu trả lời phiếu điều tra dân số, hãy 
chuẩn bị các thông tin sau để quý vị có thể hoàn thành phiếu 

câu hỏi một cách dễ dàng.

Danh mục Kiểm tra  
trong Cuộc Điều tra Dân số Năm 2020

Biết Thông Tin. Tham Gia Tích Cực. Được Thống Kê.

 9Mã cá nhân cấp bởi Cục Thống kê Dân số 
Hoa Kỳ 

(quý vị vẫn có thể trả lời mà không cần mã này, 
nhưng quý vị sẽ cần cung cấp địa chỉ thực tế hợp lệ, 
không phải Hòm thư Bưu điện)

 9Họ tên, tuổi, ngày sinh, chủng tộc, dân tộc, 
giới tính và mối quan hệ với chủ hộ  
 
(thống kê tất cả những người đang sống trong hộ gia 
đình, kể cả những người không phải là thành viên 
trong gia đình)

 9Cho dù quý vị đang thuê hay là chủ sở hữu 
ngôi nhà, căn hộ hoặc nhà di động

 9Số điện thoại

census.lacity.org  
#2020Census

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.



Khung Thời Gian Của Cuộc Điều Tra  
Dân Số 2020 dành cho Quý Vị

Cập Nhật Thông Tin. Tham Gia. Được Thống Kê.

census.lacity.org  
#2020Census

Thành Phố Los Angeles sẽ cung cấp (các) điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật để đảm  
bảo quyền tiếp cận công bằng các chương trình, dịch vụ và cơ sở vật chất của Thành Phố.  

Để yêu cầu, hãy liên hệ với Sở Phụ Trách Người Khuyết Tật tại DOD.Contact@lacity.org hoặc 
(213) 202-5668, trước ít nhất năm ngày làm việc.

Tháng 3-Tháng 4 năm 2020

Tháng 3-Tháng 7 năm 2020

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

Các cư dân của Los Angeles sẽ 
nhận được thư và thư nhắc nhở 
tham gia Cuộc Điều Tra Dân Số 
2020

Ngày Điều Tra Dân Số

Tháng 5-Tháng 7 năm 2020

Giai đoạn trả lời dành cho mọi 
cư dân của Los Angeles 

Nhân viên Điều Tra Dân Số sẽ đến các 
nhà chưa trả lời Cuộc Điều Tra Dân Số để 
khuyến khích tham gia


