
Được Đếm trong Mẫu Điều Tra Dân Số 2020! 
 
Do Eleanor Love, Đại Sứ Điều Tra Dân Số Thanh Thiếu Niên Quận Hạt Sacramento và là Học Sinh 
Lớp 10 của Trường Trung Học C.K. McClatchy 
 

Bạn đã được đếm? 
 
Điều Tra Dân Số 2020 đang trong giai đoạn hoàn chỉnh và mọi người có thể làm nên sự khác 
biệt. 
 

Điều Tra Dân Số là gì và tại sao nó thì rất quan trọng? 
 
Điều Tra Dân Số của Hoa Kỳ là việc đếm đầu người về toàn bộ dân số của cả nước xảy ra mỗi 
mười năm.  Nó không chỉ xác định nguồn tài trợ và đại diện của một tiểu bang trong Quốc Hội, 
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.  Dữ liệu từ mẫu điều tra 
dân số ảnh hưởng đến các chương trình và các tổ chức bao gồm:     
 

• Phương Tiện Công Cộng 
• Các chương trình ăn trưa của trường 
• Các chương trình sau giờ học  
• Bảo hiểm sức khoẻ 
• Tem phiếu thực phẩm 
• Nguồn tài trợ cho các trường công lập 

 
Các chương trình này đóng một vai trò lớn trong sự lành mạnh cho các học sinh, gia đình và các 
trường trong Học Khu Sacramento.  
 

Tôi có thể được đếm như thế nào trong việc Điều Tra Dân Số và tôi có thể làm gì 
để được tham gia?  
 
Để được đếm trong Điều Tra Dân Số thì đơn giản! Lên trang mạng 2020census.gov để điền chín 
câu hỏi trong mẫu điều tra dân số trực tuyến.  Bạn cũng có thể trả lời bằng điện thoại hay gởi 
thư qua đường bưu điện. 
 
Để giúp truyền bá tin tức, liên lạc gia đình, bạn bè, và các đồng nghiệp; hỏi họ đã điền mẫu điều 
tra dân số chưa.  Thông tin đại chúng cũng là một công cụ hiệu quả: các tin tức truyền đi nhanh 
chóng dựa trên các cách thức như Twitter, Instagram, và Facebook. 
 

Các Câu Hỏi Thông Thường 
 
Có câu hỏi về quyền công dân bao gồm trong mẫu điều tra dân số không?  
 

http://2020census.gov/
https://census.ca.gov/2020/03/12/californians-receive-invitations-to-participate-in-2020-census/


• Không có câu hỏi về quyền công dân trong mẫu điều tra dân số.  Toà Án Tối Cao đã bác 
bỏ kế hoạch để thêm câu hỏi về quyền công dân trong mẫu điều tra.   
 

Ai có thể được đếm trong Tổng Điều Tra? 
• Mọi người trong hộ gia đình của bạn được đếm – từ trẻ mới sinh cho đến ông bà, cô 

chú, nếu họ đang sống chung ở đó, họ sẽ được đếm! 
 

Tin tức cá nhân của tôi có bị sử dụng để chống lại tôi không?  
 

• Không, tất cả nhân viên Cục Điều Tra Dân Số đều tuyên thệ trọn đời bảo vệ tin tức cá 
nhân của bạn và mọi vi phạm về lời thề này đều bị phạt tới $250,000 và/hay tối đa 5 
năm tù.  Câu trả lời của bạn cho Tổng Điều Tra Dân Số 2020 được bảo vệ bởi luật liên 
bang và không thể dùng để chống lại bạn dưới bất kỳ hình thức nào.   
 

Nếu phụ huynh/người giám hộ của tôi nói một ngôn ngữ khác thì sao? Có những lựa chọn 
ngôn ngữ nào khác không?  
 

• Có 13 ngôn ngữ khác nhau cho các hướng dẫn về bảng câu hỏi điều tra dân số, bao gồm 
Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hoa, và nhiều thứ tiếng khác. 
 

Cần thêm tin tức, hoặc để được đếm trong Tổng Điều Tra Dân Số 2020, xin lên trang 
mạng 2020census.gov. 
 
Eleanor Love là một học sinh lớp 10 của trường Trung Học C.K. McClatchy và phục vụ như là Đại 
Sứ Tổng Điều Tra Dân Số Thanh Thiếu Niên Quận Hạt Sacramento. Các Đại Sứ Tổng Điều Tra 
Dân Số Thanh Thiếu Niên nhằm mục đích thông báo và khuyến khích càng nhiều thanh thiếu 
niên tham gia vào Điều Tra Dân Số 2020, và là một phần trong nỗ lực Hoàn Tất Đếm nhiều hơn 
của quận hạt. 
 
 
 

http://2020census.gov/

