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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.

Nhắn tin hoặc gửi thư điện tử tới các liên 
lạc của bạn để nhắc nhở họ điền vào thống 
kê dân số.

Khi ở nhà, nhắc nhở bạn bè và gia đình trả lời thống kê dân số. Dưới đây là cách 
để chia sẻ.

Hãy viết thư để cho ai đó biết bạn đang 
nghĩ về họ và nhắc họ được thống kê.

Đăng ký vào đội gọi điện với nhóm Thống 
Kê Dân Số của văn phòng thị trưởng Eric 
Garcetti tại bit.ly/censusphonebank

Hãy chèn thông tin về thống kê dân số 
vào cuộc họp trên mạng, hay hội thảo trên 
web, hay trên blog, hoặc bài đăng trên 
mạng xã hội, hoặc tệp âm thanh (podcast).

https://census.lacity.org/vietnamese/home
http://bit.ly/censusphonebank


Nhắn tin nhanh và dễ dàng để chia sẻ
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Mẫu tin nhắn để gửi cho người quen trong sổ liên lạc của quý vị
Xin Chào,

Khủng hoảng bệnh dịch toàn cầu này đang giúp tôi nhận ra rằng những thứ tưởng như đơn giản lại rất quan trọng, và khi 
chúng ta cùng chung tay, chúng ta trở thành một lực lượng mang lại những điều tốt đẹp. Tôi hứa sẽ được thống kê trong 
Thống Kê Dân Số 2020 và tôi muốn bạn tham gia cùng tôi.

Rất nhiều thứ đang tranh giành sự chú ý của chúng ta lúc này. Tuy nhiên, bạn có biết rằng một trong số, nếu không phải 
tất cả, những vấn đề về COVID-19 hiện nay đều liên quan đến Thống Kê Dân Số? Chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm thất 
nghiệp, bữa trưa miễn phí cho các trường học, và nhiều điều nữa đều được xác định bởi dữ liệu từ Thống Kê Dân Số. Năm 
2020, chúng ta đang dựa vào dữ liệu năm 2010. Dù cái điều “thông thường mới” có trông ra sao thì chúng ta cũng không 
thể phủ nhận rằng việc đếm thiếu số người năm nay sẽ khiến việc kiểm soát 10 năm tới trở lên khó khăn hơn.

Đây là lý do vì sao nó rất cần thiết để khởi lên tầm quan trọng của Thống Kê Dân Số bằng mọi cách bạn có thể. Bạn hoàn 
toàn có thể giữ khoảng cách mà vẫn có thể tạo dựng sự gắn bó với cộng đồng cùng lúc.

Hãy xem hướng dẫn tiếp cận cộng đồng từ xa (sẽ đính kèm đường dẫn) cùng với ví dụ như email, tin nhắn và tin nhắn 
thoại thoại bạn có thể chia sẻ.

Là đồng nghiệp và là bạn của tôi, bạn có ý nghĩa rất nhiều với tôi, vì vậy bạn, với gia đình và bạn bè của bạn đều xứng 
đáng được thống kê. Hãy hứa điền vào Thống Kê Dân Số online tại My2020Census.gov, hoặc qua điện thoại hoặc qua thư, 
và hãy cùng vượt qua khó khăn cùng nhau.

Những tin nhắn mẫu

• Bạn rất quan trọng với tôi và tôi muốn bạn chắc chắn sẽ
được thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020. Bạn có thể trả
lời online tại My2020Census.gov, qua điện thoại hoặc qua
thư.

• Bạn đã xin bảo hiểm thất nghiệp chưa? Bạn có biết rằng
thống kê dân số giúp xác định quỹ hỗ trợ cho việc này
không? Hãy truy cập My2020Census.gov để làm Thống Kê
Dân Số.

• Tôi mong rằng bạn đang an toàn và khỏe mạnh ở nhà. Bạn
đã điền vào Thống Kê Dân Số chưa? Nó nhanh và dễ lắm.
Bạn thậm chí có thể hoàn thành nó trên điện thoại. Hãy truy
cập My2020Census.gov.

• Xin chào- Tôi đang muốn kiểm tra xem các bạn của tôi đã
hoàn thành thống kê dân số chưa. Bạn thì sao?

• Chúng ta không thể kiểm soát tương lai, nhưng chúng ta có
thể lên kế hoạch trước. Bạn hãy điền vào thống kê dân số
tại My2020Census.gov nếu bạn chưa làm nhé.

• Chúc mừng sinh nhật! Tôi không đếm số tuổi mà là tôi đang muốn
bạn được thống kê trong Thống Kê Dân Số 2020. Hãy ước một
điều gì đó và điền vào thống kê tại: My2020Census.gov

• Bạn có biết rằng ngày 1 tháng 4 không phải ngày cuối cùng để
hoàn thành Thống Kê Dân Số? Chúng ta có thể trả lời sớm trước
ngày 31 tháng 10 trước khi người tiếp nhận thống kê đến nhà. Để
biết thêm thông tin, hãy đến My2020Census.gov

• Lớp học online đang thế nào rồi? Tôi muốn hỏi thăm xem bạn đã
hoàn thành Thống Kê Dân Số chưa? Bạn có thể làm nó online năm
nay đấy.

• Bạn đã nghe về Thống Kê Dân Số bao giờ chưa? Năm nay chính
là năm để làm nó. Quỹ hỗ trợ cho các chương trình chăm sóc sức
khỏe, cứu trợ thiên tai, bữa trưa miễn phí cho học sinh và nhiều
chương trình khác đều phụ thuộc vào chúng ta. Hãy truy cập vào
My2020Census.gov để tìm hiểu thêm.

• Xin chào- Tôi biết bạn đã chuyển nhà nên bạn có thể quên giấy
mời tham gia thống kê dân số trong thư, nhưng bạn vẫn có thể
điền vào thống kê online mà không cần mã tại My2020Census.gov

Nguồn thông tin và hỗ trợ khác có trên website của chúng tôi.

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://my2020census.gov/
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/4.7.2020_Vietnamese%20CGA%20remote%20outreach%20guide_FINAL.pdf

