
Tiêu đề 13
Tiêu đề 13 của Bộ luật Hoa Kỳ nghiêm cấm Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ chia 
sẻ thông tin định danh mà quý vị đã báo cáo với bất kỳ cơ quan chính phủ 
hoặc quan chức nào khác (bao gồm cán bộ di trú hoặc bất kỳ cơ quan thực 
thi pháp luật nào), tổ chức bên ngoài hoặc tòa án thực thi pháp luật vì bất 
kỳ lý do nào.

Lời tuyên thệ khi thực hiện điều tra dân số
Mỗi nhân viên của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ đều phải tuyên thệ trọn đời 
về việc bảo vệ danh tính cá nhân của quý vị và không được phép sử dụng 
thông tin mà quý vị đã cung cấp để chống lại quý vị vì bất kỳ lý do gì. Hành 
vi vi phạm pháp luật có thể bị trừng phạt với án tù liên bang lên đến năm 
năm, phạt tiền $250,000 hoặc cả hai hình phạt trên.

Biết Thông Tin. Tham Gia Tích Cực. Được Thống Kê.
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Đối với Cuộc Điều tra Dân số Năm 2020, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ khuyến nghị quý vị nên hoàn thành 
phiếu câu hỏi trực tuyến. Cho dù quý vị hoàn thành phiếu câu hỏi trực tuyến hay điền trực tiếp trên giấy, 
công tác bảo mật thông tin cá nhân của quý vị vẫn là điều tối quan trọng.

Thông tin được Bảo mật 
trong Cuộc Điều tra Dân số Năm 2020

Tài liệu Bảo mật

Theo luật, chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để chống lại quý vị và Cục Thống kê 
Dân số Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo quy trình này là an toàn và bảo mật trong 
từng bước của quy trình.

Bảo vệ an ninh mạng

Đạo luật Tăng cường An ninh mạng Liên bang
Đạo luật Tăng cường An ninh mạng Liên bang Năm 2015 đảm bảo 
rằng thông tin và dữ liệu của quý vị sẽ được bảo vệ khỏi các nguy cơ 
an ninh mạng bên ngoài. Tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị sẽ 
không bao giờ được tiết lộ hoặc công bố.

Ki-ốt Hành động Điều tra Dân số
Nếu quý vị cần được trợ giúp để trả lời cuộc điều tra dân số trực tuyến, 
hãy truy cập census.lacity.org để tìm kiếm Ki-ốt Hành động Điều tra Dân 
số gần quý vị.

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.
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