Cac sỗ lieủ thỗng ke
dan sỗ nam 2010
5 chủng tộc bao gồm cả thuần và lai
phổ biến nhất:
• Ngượi da trang
564,323
• Ngượi Phi-lìp-pin
342,095
• Ngượi Nhat Ban
312,292
• Ngượi ban đia Hawaii 289,970
• Ngượi Trủng Qủỗc
199,751
8.9% dan sỗ la ngượi gỗc Taý Ban Nha
hỗac La tinh.
23.6% dan sỗ la ngượi đa chủng tỗc.
Đỗ tủỗi trủng bình la 38.6.

14.3% dan sỗ tư 65 tủỗi trợ len.

Dan sỗ Hawaii theỗ cac
nam thỗng ke dan sỗ
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Haý tham gia đe
được ghi nhan!
1,360,301
1,211,537
1,108,229
964,691
769,913
632,772
499,794
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368,300
255,881
191,874
154,001

Thỗng Ke Dan Sỗ
Nam 2020
Mỗi thanh vien trỗng
Gia Đình của qủý vi
đeủ được tình!
Yỗủr Ohana cỗủnts!

18.5% dan sỗ tư 14 tủỗi trợ xủỗng.
Dân số theo đảo:
•
•
•
•
•
•
•

Oahủ
Hawaii
Maủi
Kaủai
Mỗlỗkai
Lanai
Niihaủ

953,207
185,079
144,444
66,921
7,345
3,135
170
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Mọi người dân đều
được ghi nhận.

Thông tin của quý vị
được bảo mật.

Cuộc điều tra
dân số đếm
mỗi người
đang sống tại
Hoa Kỳ một
lần, chỉ một
lần, và ở địa
điểm phù
hợp.

Luật liên bang bảo vệ
thông tin trong bản
khảo sát dân số của
quý vị. Các câu trả lời
của quý vị chỉ được sử
dụng để báo cáo thống
kê.

Thỗng Ke Dan Sỗ: Thỗng Tin

Tat Ca Đeủ Được Baỗ Mat

Định nghĩa: Thỗng ke dan sỗ la thỗng ke tat
ca sỗ ngượi đang cư trủ tai Hỗa Ký. Củỗc đieủ
tra được tien hanh bợi Củc Thỗng ke Dan Sỗ
Hỗa Ký.

Củỗc thỗng ke dan sỗ phủ thủỗc vaỗ sư
hợp tac va tin tượng của qủý vi. Tieủ đe
13 của Bỗ Lủat Hỗa Ký baỗ mat tat ca
thỗng tin của qủý vi. Sư vi pham đieủ
lủat naý la mỗt tỗi hình sư vợi cac hình
phat nghiem khac.

Đối tượng: Tat ca cư dan ợ Hỗa Ký phai được
tình — baỗ gỗm mỗi sac tỗc va dan tỗc, ca
cỗng dan va khỗng phai cỗng dan.

Tại sao: Hien Phap Hỗa Ký ýeủ caủ thưc hien
mỗt củỗc thỗng ke dan sỗ tỗan qủỗc mỗi 10
nam. Thỗng ke dan sỗ se the hien sỗ dan của
mỗi tieủ bang va tư đỗ giủp xac đinh sỗ ngượi
đai dien trỗng Ha Vien Hỗa Ký.

Thỗng tin của qủý vi không thể được
chia se vợi cac cợ qủan thưc thi di trủ
hỗac cac cợ qủan thưc thi phap lủat. Nỗ
không thể được sư dủng đe xac đinh
viec qủý vi cỗ đủ đieủ kien nhan cac
phủc lợi chình phủ như tem thưc pham
haý khỗng. Nỗ không thể được chia se
vợi chình qủýen đia phượng, hang xỗm
hỗac chủ nha chỗ thủe.

Cách thực hiện: Bang khaỗ sat thỗng ke dan
sỗ se được giaỗ đen hỗac gưi đen cac hỗ gia
đình qủa đượng bưủ đien vaỗ thang 3 nam
2020. Ngượi tra lợi cỗ the đien vaỗ ban khaỗ
sat dan sỗ tren mang, tra lợi qủa đien thỗai
hỗac gưi lai ban khaỗ sat. Nhan vien đieủ tra
dan sỗ trỗng cỗng đỗng của qủý vi se đen cac
hỗ gia đình khỗng phan hỗi lai ban khaỗ sat.

Thỗng tin ca nhan khỗng baỗ giợ được
cỗng bỗ. Viec tiet lỗ hỗac cỗng bỗ bat ký
nỗi dủng naỗ saủ đaý la vi pham phap
lủat:
• Ten
• Đia chì
• Sỗ đien thỗai

Thời gian: Ngaý Thỗng ke Dan Sỗ la ngaý 1
thang 4 nam 2020. Cac caủ tra lợi trỗng ban
khaỗ sat nen the hien đủng tình trang của hỗ
gia đình vaỗ ngaý đieủ tra dan sỗ.

Tham gia cuộc điều
tra dân số là nghĩa vụ
công dân của quý vị.
Quý vị được yêu cầu hoàn
tất bản khảo sát dân số:
đó là cách tham gia
vào nền dân chủ của
chúng ta và tuyên bố
“TÔI ĐƯỢC
GHI NHẬN!”

Tai Saỗ Viec Thỗng Ke
Dan Sỗ Rat Qủan Trỗng
Số ghế trong Quốc hội: Ket qủa củỗc
thỗng ke dan sỗ được sư dủng đe xac đinh
mỗi bang cỗ baỗ nhieủ ghe trỗng Ha Vien.
Ngân quỹ liên bang: Mỗi nam, hang tram
tý đỗ la được phan bỗ chỗ cac chình qủýen
đia phượng, cac tỗ chưc phi lợi nhủan va
cac dỗanh nghiep dưa tren dư lieủ thỗng
ke dan sỗ. Cac qủý lien bang naý giủp chỗ
viec giaỗ dủc cỗn cai chủng ta, baỗ ve sưc
khỗe chỗ ngượi caỗ tủỗi, va hỗ trợ nhưng
cỗng đỗng can được giủp đợ của chủng ta.
Tái phân chia khu vực: Saủ mỗi củỗc
thỗng ke dan sỗ, chình qủýen tieủ bang sư
dủng ket qủa đe ve lai ranh giợi cac đia hat
baủ cư thanh vien qủỗc hỗi của tieủ bang
va lien bang, nham thìch ưng vợi sư thaý
đỗi dan sỗ.
Lập kế hoạch cho tương lai: Dư lieủ
thỗng ke dan sỗ giủp chình qủýen lap ke
hỗach chỗ giaỗ dủc, cưủ trợ tham hỗa, giaỗ
thỗng, ý te cỗng cỗng va hỗ trợ cỗng đỗng.

