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Dân số Năm 2020 dành cho Quý vị
Tại sao tôi nên tham gia vào cuộc điều tra dân số này?
Khi quý vị hoàn thành cuộc điều tra dân số, tức là quý vị đang hành động không chỉ vì bản thân quý vị mà còn vì cả cộng đồng của quý vị. 

Làm thế nào để tôi có thể hoàn thành cuộc điều tra dân số này?

• Hơn 115 tỷ USD sẽ được chi hàng năm cho các 
trường học, cơ sở chăm sóc y tế, nhà ở, hệ thống 
giao thông vận tải và các chương trình quan trọng 
khác tại Tiểu bang California dựa trên dữ liệu thu 
thập được từ cuộc điều tra dân số.

• Nếu California không có số liệu thống kê chính xác, 
chúng ta có thể mất một ghế trong Quốc hội.

• Nếu quý vị không hoàn thành cuộc điều tra dân số, 
bản thân quý vị và cộng đồng của quý vị sẽ trở nên 
vô hình trước những người có quyền đưa ra các 
quyết định lớn có ảnh hưởng đến cuộc sống của 
quý vị.

Cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra khi nào?
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Các Ki-ốt Hành động Điều tra 
Dân số (CAK) sẽ được bố trí 

trên toàn Thành phố và trong 
cộng đồng của quý vị

Trên máy tính, điện thoại 
thông minh hoặc máy  
tính bảng đã kết nối  
internet của quý vị

Gọi điện tới một trong các 
đường dây nóng của Cuộc 

Điều tra Dân số Năm 2020 của 
Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ 
để yêu cầu hoặc hoàn thành 

phiếu câu hỏi

Hãy kiểm tra hộp thư của quý 
vị để xem quý vị đã nhận được 
phiếu câu hỏi từ Cục Thống kê 

Dân số Hoa Kỳ hay chưa

• Tháng 3: Thư mời được gửi qua đường bưu điện để đề nghị các hộ gia đình trả lời cuộc điều 
tra dân số trực tuyến mới. Thư nhắc nhở sẽ được gửi đi vào cuối tháng.

• Tháng 4: Thư nhắc nhở được gửi đến các hộ gia đình chưa trả lời trực tuyến. Quý vị có thể 
nhận được thư nhắc nhở và tờ phiếu câu hỏi nếu quý vị vẫn chưa trả lời sau khi được nhắc lần 
thứ tư.

• Tháng 5: Nhân viên điều tra dân số sẽ ghé thăm các hộ gia đình chưa trả lời.

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

