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ទីក្រុង Los Angeles និងផ្តល់ដំណោ�ះករាយ(នានា) យ៉ា ងសមកសប ណោដើម្ីធានាការណោកបើករាស់ណោ�យណោសម ើភាពគ្នា នូវ្មម វធិី ណោសវា្មម និង
មន្ីរណោវជ្ជរាថា នរបស់ខ្ លួនសករាប់មនរុស្សដដលរានពិការភាព។ ណោដើម្ីណោធវ ើការណោសនា ើសរុំ សូមទា្់ទងណោ�នាយ្�ឋា នដផនា្ពិការភាពតាមរយៈ  

DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈណោពលករាំថ ង្ៃណោធវ ើ់ការឬណោលើសពីណោនះ។

សរសេរសារតាមទូរសព្ទ ឬអ៊ីមេលនៅរាល់ទំនាក់
ទំនងរបស់អ្នកក្នុងការកេើនរំលឹកពួកគេ
ដើមេបីធ្វើការបំពេញនៅជំរឿន។ 

ក្នុងអំឡុងពេលនៅគេហដ្ឋេន ចូររំលឹកដល់បណ្តេមិត្តភក្តិនិងកេុម
គេួសាររបស់អ្នកដើមេបីឆ្លើយតបទៅកាន់ជំរឿន។ នេះជាវិធីសាស្តេមួយ ចំនួនក្នុងការចេក
ចាយនៅពាកេយពេជន៍។

ចូរសរសេរសំបុតេអោយនរណម្នេក់បានដឹងថាអ្ន
កកំពុងតេគិតដល់គេ និងកេើនរំលឹកពួកគេ
ក្នុងការតេូវបានរាប់ចំនួន។

ចូរចុះឈ្មេះដើមេបីធ្វើការហៅទូរសព្ទជាមួយកេុមជំ
រឿនរបស់អភិបាលកេុង Eric Garcetti នៅឯ  
bit.ly/censusphonebank

សូមចូលរួមបញ្ចូលនៅព័ត៌មនជំរឿននៅក្នុងការបេ
ជុំសន្និសិទរបស់អ្នកនៅវីដេអូពេលកេេយ 
បេព័ន្ធគេហទំព័រ(webinar)  ប្លុក(blog)  
ការផេសព្វផេសាយសារព័ត៌មនសង្គម ឬការផេសព្វផេសាយ
តាមបេព័ន្ធឌីជីថល(podcast)។ 

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


សារដ៏រហ័ស និងងាយសេួលក្នុងការចេកចាយ
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អេ,

វបិត្ិសុខភាពពិភពអោកថ្មីអេះគឺកំពុងជួយដល់ខ្ុំយល់ដឹងថាអតើអ�ឿងសាមញ្ញទំាងអេះជាបញ្ហា
សំខាេ់បុ៉ណ្ណា  េិងអៅអពលអយើងអ្វើកា��មួគ្នា យ៉ងដូចអម្ច ពួកអយើងកាលា យជាកម្លា ំងេេុភាព
មួយសម្ម្ប់ភាពល្អម្បអសើ�។ ម្េអ�ឿងជាអម្ចើេដដលអ្វើអោយអយើងម្េោ�ម្ណ៍មិេោចម្គប់
ម្គងបាេអៅអពលអេះ ក៏បុ៉ដេ្អយើងពិតជាម្េកា�ម្គប់ម្គងកនាុងកា�ប�យិយមួយអៅអលើម្បភព
អ្សេងៗសម្ម្ប់សហគមេ៍�បស់អយើងសម្ម្ប់ 10 ឆ្នា ំបន្ទា ប់អ�ៀត។ ខ្ុំបាេអប្ជ្ាចិត្កនាុងកា�ម្តរូវ
បាេរាប់ចំេួេអៅកនាុងជំអ�ឿេឆ្នា ំ 2020 អហើយខ្ុំចង់អោយេនាកចូល�មួជាមួយខ្ុំ។

ម្េអ�ឿងជាអម្ចើេកំពុងដតម្បកួតម្បដជងសម្ម្ប់កា�យកចិត្�ុកដាក់�បស់អយើងអៅអពលអេះ។ 
បុ៉ដេ្ អតើេនាកបាេដឹងខលាះៗ ម្បសិេអបើមិេដមេបញ្ហា ទំាងេស់អៅកនាុងម្តិកានេ COVID-19 អៅ
អពលអេះដដលទាក់�ងអៅេិងជំអ�ឿេ? អមឌមីដែ� កា�ធាន្រ៉ាប់�ងភាពគ្្េកា�ងា�អ្វើ ោហា�
នថងៃម្តង់�បស់សាោអ�ៀេអដាយឥតគិតនថលា េិងជាអម្ចើេអ�ៀតគឺម្តរូវបាេពិចា�ណ្អដាយ�ិេនាេ័យ
ជំអ�ឿេ។ អៅកនាុងឆ្នា ំ 2020 អយើងកំពុងពឹងដ្្អកអលើ�ិេនាេ័យ�បស់ឆ្នា ំ 2010។ េវមីក៏អដាយដដល 
      ’្ម្តាថ្មី’ អៅ�មីបំ្ុតដដល��ួលបាេ េនាកមិេោចបដិអស្ថាកា�រាប់ចំេួេមិេបាេអពញ
អលញអៅឆ្នា ំអេះ េិងអ្វើអោយមិេម្េភាពហត់្ចត់ពិបាកជាងអេះអៅ 10 ឆ្នា ំអម្កាយអ�ើយ។

អេះគឺជាមូលអហតុដដលសំខាេ់កនាុងកា�បេលាឺសូ�អសៀងរាល់កា�ស�អសើ� េិងសា�ៈសំខាេ់នេ
ជំអ�ឿេកនាុង្លាូវដបបណ្ដដលេនាកអ្វើអៅបាេ។ េនាកោចអៅអោយឆ្ងៃ យកនាុងេំ�ុងអពលដដល
ោគ្�ម្តរូវបាេបិ�ជាមួយសហគមេ៍�បស់េនាក អៅសសបអពលដតមួយ។ 

ចូ�ម្តរួតពិេិត្យអមើលអៅអសចក្មីដណនំ្សាធា�ណៈពមីចម្ងៃ យអេះ (េិងភាជា ប់អៅកាេ់វា) ជាមួយ
េិងេុមីដមលគំ� ូេត្ថប� េិងសា�តាម�ូ�សពទាដដលេនាកោចដចកចាយបាេ។ 

កនាុងន្មជាម្ករុមកា�ងា� េិងមិត្ភក្ិ�បស់ខ្ុំ េនាកម្េេ័យជាខាលា ំងចំអោះខ្ុំអហើយេិងេនាកផ្ទា ល់ ម្ករុមម្គរួសា� េិងមិត្ភក្ិ�បស់េនាកទំាងេស់ដដលសមេិង�
�ួលបាេកា�រាប់ចំេួេ។ អ្វើកា�
អប្ជ្ាចិត្ ចូ�បំអពញជំអ�ឿេអៅអលើអគហ�ព័� អៅឯ My2020Census.gov  តាម�យៈ�ូ�សពទា ឬតាមសំបុម្ត អហើយអតាះអ្វើកិច្ចកា�អេះទំាងេស់គ្នា ។ 

អ៊ីមែលគំរ ូ

សារអត្ថបទគំរ ូ

• អនា្រានរារៈសំខាន់ចំណោ�ះខ្នុ ំ ណោ�ើយខ្នុ ំចង់ណោធវ ើណោ�យករា
្ដថាអនា្ក្ូវរានរាប់ចំនួនណោ�្្នុងជំណោរឿនឆ្នា ំ 2020។ 
អនា្�ចណោ ល្ ើយ្បណោ�ណោលើណោេ�ទំព័រណោ�ឯ  
My2020Census.gov តាមរយៈទូរសព្ ឬសំបរុក្។

• ណោ្ើអនា្រាន�្់�្្យណោសនា ើសរុំណោ�ការធានារា៉ា ប់រងភាពគ្ម នកា
រងារណោធវ ើដដរឬណោទ? ណោ្ើរានរានដឹងណោទថាទិននាន័យជំណោរឿនជួយដ
ល់ការពិចារ�ណោ�មូលនិធិសករាប់វាដដរឬណោទ? ចូលណោ�កាន់ 
My2020Census.gov ណោដើម្ីបំណោពញណោ�ជំណោរឿនរបស់អនា្។

• ខ្នុ ំសង្ឹមថាអនា្រានា ្់ណោ�ណោេ��ឋា នរបស់អនា្កប្បណោ�យសរុវ
ថ្ា ិភាព និងសរុខសប្រាយ។ណោ្ើអនា្រានបំណោពញជំណោរឿនរបស់អនា្

ណោ�ើយឬណោ�? វារានភាពរ�័ស និងងាយកសួល។ អនា្្៏�ចណោធវ ើ
វារានណោ�ណោលើទូរសព្របស់អនា្។ ចូលណោ�កាន់  
My2020Census.gov

• សួស្ត ី-ខ្នុ ំ្ំពរុងដ្រា្សួរជាមួយប�្ត មិ ្្តភ ្្ត ិរបស់ខ្នុ ំណោដើ
ម្ីករា្ដថាពួ្ណោេរានបំណោពញណោ�ជំណោរឿនរបស់ពួ្ណោេ។ 
ណោ្ើអនា្រានរានបំណោពញណោ�ើយឬណោ�?

• ណោយើងមិន�ចក្ួ្កតាអនាេ្រានណោទ ប៉ារុដន្ត ណោយើង�ចណោរៀបចំ
េណោករាងជាមរុនរាន។ ណោក្ើនរំលឹ្អនា្ណោដើម្ីបំណោពញជំណោរឿនរបស់
អនា្ណោ�ឯ My2020Census.gov កបសិនណោបើអនា្ណោ�មិនទាន់រា
នបំណោពញវាណោ�ណោ�ើយ។

• រ ើ្ រាយថ ង្ៃ្ំណោ�ើ្! ខ្នុ ំមិនដមន្ំពរុងដ្រាប់ឆ្នា ំណោទ ប៉ារុដន្ត ខ្នុ ំពិ្ជាច
ង់ណោ�យក្ូវរានរាប់ចំនួនណោ�្្នុងជំណោរឿនឆ្នា ំ 2020។ ណោធវ ើការករាថានា  
ណោ�ើយបំណោពញវា៖ My2020Census.gov

• ណោ្ើអនា្រានដឹងណោទថាថ ង្ៃទី1 ដខណោមរា េឺមិនដមនជាថ ង្ៃចរុងណោកកាយ្្នុ
ងការបំណោពញជំណោរឿនណោនាះណោទ? ណោយើងរានណោពលរ�ូ្ដល់ថ ង្ៃទី31 ដខ្រុលា 
ណោដើម្ីបំណោពញមរុនណោពលដដលបរុេ្គលិ្ជំណោរឿនណោ�ណោគ្ះទាវ ររបស់អនា្។ 
សករាប់ព័្៌រានបដនថាម សូមចូលណោ�កាន់ My2020Census.gov

• ណោ្ើថានា ្់តាមណោេ�ទំព័រសករាប់អនា្យ៉ា ងដូចណោម្តចដដរណោ�ណោពលណោនះ? េ្
រាន់ដ្ចង់រា្សួរណោ្ើអនា្រានបំណោពញជំណោរឿនរបស់អនា្ណោ�ើយឬណោ�? 
វាណោ�ណោលើណោេ�ទំព័រណោ�ឆ្នា ំណោនះ ៖  My2020Census.gov

• រានរានឮអំពីជំណោរឿនដដរឬណោទ? ណោនះេឺជាឆ្នា ំរបស់ណោយើ
ងណោដើម្ីណោធវ ើវា។ មូលនិធិសករាប់្មម វធីិដ្ទាសំរុខភាព 
ការកា្់បនថាយណោកគ្ះម�ន្តរាយ �ហារថ ង្ៃក្ង់របស់រាលា
ណោរៀនណោ�យឥ្េិ្ថ ល្ និងជាណោកចើនណោទៀ្ដផអែ្ណោ�ណោលើណោយើង។ 
សូមចូលណោ�កាន់My2020Census.gov ណោដើម្ីសិ្្រាបដនថាម។

• រានរានឮអំពីជំណោរឿនដដរឬណោទ? ណោនះេឺជាឆ្នា ំរបស់ណោយើ
ងណោដើម្ីណោធវ ើវា។ មូលនិធិសករាប់្មម វធីិដ្ទាសំរុខភាព 
ការកា្់បនថាយណោកគ្ះម�ន្តរាយ �ហារថ ង្ៃក្ង់របស់រាលា
ណោរៀនណោ�យឥ្េិ្ថ ល្ និងជាណោកចើនណោទៀ្ដផអែ្ណោ�ណោលើណោយើង។ 
សូមចូលណោ�កាន់My2020Census.gov ណោដើម្ីសិ្្រាបដនថាម។

• ណោអ-ខ្នុ ំដឹងថាអនា្ណោទើបដ្ផ្ល ស់ប្ តូរម្កាន់ទីណោនះដូណោចនាះអនា្កបដ�លជាមិ
នរានទទួលណោ�ការអណោ ្្ជ ើញណោធវ ើជំណោរឿនតាមរយៈសំបរុក្ណោ�ណោ�ើយណោទ ប៉ារុន្
ដ្អនា្ណោ�ដ្�ចបំណោពញវារានណោ�ណោលើណោេ�ទំព័រណោ�យមិនចាំរាច់រា
នណោលខ្ូដណោ�ើយណោ�ឯ My2020Census.gov

បេភពព័ត៌មានបន្ថេមមានផ្តល់អោយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
ទីក្រុង Los Angeles និងផ្តល់ដំណោ�ះករាយ(នានា) យ៉ា ងសមកសប ណោដើម្ីធានាការណោកបើករាស់ណោ�យណោសម ើភាពគ្នា នូវ្មម វធិី ណោសវា្មម និងម

ន្ីរណោវជ្ជរាថា នរបស់ខ្ លួនសករាប់មនរុស្សដដលរានពិការភាព។ ណោដើម្ីណោធវ ើការណោសនា ើសរុំ សូមទា្់ទងណោ�នាយ្�ឋា នដផនា្ពិការភាពតាមរយៈ  
DOD.Contact@lacity.org ឬ (213) 202-5668 ជាមរុន ្្នុងរយៈណោពលករាំថ ង្ៃណោធវ ើ់ការឬណោលើសពីណោនះ។

https://census.lacity.org

