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Thống kê dân số là việc 
thống kê tất cả mọi người 
sống tại Hoa Kỳ. Nó diễn 
ra 10 năm một lần và được 
yêu cầu thực hiện bởi Hiến 
Pháp.

Thống kê dân số rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng 
 nơi bạn sống trong thập kỷ tới!

• Los Angeles có thể mất hàng tỷ đô la tiến trợ cấp từ liên bang trong vòng thập kỷ tới nếu như việc 
thống kê không chính xác

• Dữ liệu thống kê dân số giúp thúc đẩy các khoản hỗ trợ cho các chương trình như Medi-Cal, trợ cấp 
Title 1, trợ cấp Special Education, trợ cấp Pell, SNAP (phiếu thực phẩm), chương trình Head Start, các 
dự án giao thông công cộng và hơn thế nữa

• Lần đầu từ khi được công nhận là một bang độc lập, California mất cơ hội dành được một ghế ở quốc 
hội sau thống kê dân số năm 2010 với khoảng 13000 cá nhân bị đếm thiếu



Hỡi Los Angeles! Chúng ta cần được thống kê!

Cư dân Los Angeles nhận thư và nhắc nhở để tham gia vào 
cuộc thống kê dân số năm 2020

Ngày Thống kê dân số

Khung thời gian để trả lời dành cho cư dân 
Los Angeles

Người tiếp nhận của Cục Thống Kê sẽ đến thăm 
những hộ không trả lời để khuyến khích sự tham gia 
của họ

Tháng 3- Tháng 4 năm 2020

Ngày 12 tháng 3- Ngày 31 tháng 10 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 8- Tháng 10 năm 2020



Khoảng thời gian hoạt động

Giáo dục 
Tháng 7- Tháng 12 năm 2019 

Động viên 
Tháng 1- Tháng 3 năm 2020 

 
Hoạt động 

Tháng 4 năm 2020 
  

Hậu kiểm soát 
Tháng 8- Tháng 10 năm 2020



Chia sẻ Thông Báo về Dịch Vụ Cộng 
Đồng trên tài khoản mạng xã hội của 

bạn hoặc mở chúng trên mọi màn ảnh.

Rất dễ dàng để tham gia

Tiếng Anh

Chia sẻ những nội dung từ bộ công cụ 
thông tin này trên tài khoản mạng xã 

hội của bạn.

Tiếng Tây 
Ban Nha

Tình nguyện để trở thành Đại Sứ Thiện 
Chí cho Cục Thống Kê (CGA).

In ra tờ rơi và áp phích chứa nội dung về 
thống kê dân số bằng 12 thứ tiếng và chia sẻ 

chúng tại các sự kiện tiếp cận cộng đồng.

https://census.lacity.org/vietnamese/volunteer
https://census.lacity.org/vietnamese/outreach
http://bit.ly/CensusPSALA
http://bit.ly/CensusPSALA


Bộ công cụ thông tin này chứa thông điệp về tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của việc thống 
kê dân số mà bạn có thể chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Đề cập hoặc đánh nhãn các 
tổ chức trong các bài đăng 

của bạn để tối đa hóa độ ảnh 
hưởng lên cộng đồng.

Bạ
n có

 m
uốn tự tạo một bài đăng của riêng bạn trên m

ạng xã hội?

#2020Census

Truy cập để có logo, hướng dẫn 
mẫu và ảnh mẫu về Thống Kê 

Dân Số 2020 tại đây. 

City of  
Los Angeles

Mayor  
Eric Garcetti 

@MayorOfLA

@LACity

California 
Census

@CACensus

http://bit.ly/SMClickThruVietnamese


Hãy thúc đẩy những người bạn biết để Được Thống Kê trước khi quá muộn. 

Hãy sử dụng những điều này cho Tháng 5. Bao gồm thông điệp gắn với hình ảnh bạn đăng. 
Chọn vào ảnh để truy cập tập tin bạn muốn tải.

Chúng ta đang trong giai đoạn Hậu Kiểm Duyệt

1. Chúng ta tán dương sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Á
và các đảo Thái Bình Dương #AAPI tới cảnh quan văn hóa của chúng
ta. ĐượcThốngKê trong #2020Census sẽ giúp định dạng tương lai của
L.A. census.lacity.org

2. Người cao tuổi là sự hiện diện của sự rực rỡ và đa dạng trong nền
tảng của L.A. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều cần #ĐượcThốngKê!
#OlderAmericansMonth

3. Sự thật: #ThốngKêDânSố2020 chỉ hỏi 10 câu hỏi đơn giản và sẽ
không yêu cầu bạn trả tiền. #2020Census census.lacity.org

4. Tham gia vào #2020Census giúp đem về quỹ hỗ trợ cho bữa trưa
miễn phí tại các trường học, giáo dục đặc biệt và nhiều nữa tới những
ngôi trường trong 10 năm tới. Hãy hứa sẽ #ĐượcThốngKê hôm nay!
census.lacity.org

http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter


Hãy thúc đẩy những người bạn biết để Được Thống Kê trước khi quá muộn. 

Hãy sử dụng những điều này cho Tháng 6. Bao gồm thông điệp gắn với hình ảnh bạn đăng. 
Chọn vào ảnh để truy cập tập tin bạn muốn tải.

Chúng ta đang trong giai đoạn Hậu Kiểm Duyệt

1. Thống kê dân số có ảnh hưởng rất lớn. Đường quận huyện ở địa
phương, cấp bang và cấp quốc gia được vẽ dựa trên thông tin từ
thống kê dân số. Những nhà nghiên cứu và tổ chức phi lợi nhuận
cũng dựa vào thông tin này để phục vụ cộng đồng khắp L.A. Hãy
hứa sẽ #ĐượcThốngKê.

2. Bạn muốn đạt được điều gì trong thập kỷ tới? Hãy bắt đầu thử
thách 10 năm này bằng cách hoàn thành #2020Census online, trên
điện thoại, hoặc bằng thư trước 31 thàng 10.
census.lacity.org

3. Đi xe buýt hay tàu điện? Dữ liệu thống kê sẽ giúp tài trợ hàng tỷ
đô la vào tiền trợ cấp cho phương tiện công cộng. Chính phủ liên
bang sẽ không thể biết nên đầu tư vào dự án nào khi không thể
đếm chính xác số người. #2020Census census.lacity.org

4. Cộng đồng #LGBTQ xứng đáng được tôn trọng và quyền được
thống kê trong #2020Census. Câu trả lời của bạn có thể thúc đẩy
quyền công dân và tạo lên một bức tranh chính xác về L.A. 10 năm
tới.

5. Luôn luôn có hỏa hoạn và thảm họa không lường trước ở L.A.
Bằng cách trả lời #2020Census, bạn hỗ trợ những người ứng phó
khẩn cấp những thông tin cần thiết để cứu trợ.

http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA


Xem thêm thông tin từ các đối tác khác của chúng tôi

https://2020census.gov/
https://wecountla.org/
https://californiacensus.org/
https://census.lacounty.gov/
https://hagasecontar.org/


Tìm hiểu thêm về Thống Kê Dân 
Số 2020, tải tờ rơi, xem thông tin 
về các quận khó thống kê và hơn 

nữa tại census.lacity.org




