
Mỗi gia đình sẽ nhận được lời mời tham
gia Tổng điều tra dân số 2020 qua mạng,
điện thoại, hoặc qua thư. Nếu quý vị
không hiểu câu hỏi hoặc cần sự trợ giúp
để hoàn thành bảng điều tra, hãy liên hệ
với chúng tôi:
Pacific Gateway Center
số máy: (808) 851-7010 | (808) 521-7045 
hoặc email:
info@pacificgatewaycenter.org

10 năm một lần, Chính phủ Hoa
Kỳ điều tra số dân hiện sinh sống
trên lãnh thổ vào ngày 1 tháng 4.

Thông tin từ cuộc tổng điều tra dân số
hữu ích cho việc phân phối $675 tỷ ngân
quỹ và tài trợ của chính quyền liên bang
cho chính quyền tiểu bang, hạt, và cộng
đồng như nơi quý vị đang sinh sống.

Sự tham gia của quý vị
tác động đến gia đình và
cộng đồng của quý vị

Cục Thống Kê Dân Số sẽ phạm luật
nếu công bố thông tin mà quý vị cung
cấp dưới bất kỳ hình thức nào có thể
khiến quý vị hay gia đình mình bị
nhận dạng. Theo luật, thông tin quý
vị trả lời không được phép dùng để
chống lại quý vị.

Thông tin của quý vị
được bảo mật

Chính quyền các địa phương cũng lệ
thuộc vào thông tin thu thập từ tổng
điều tra dân số để lập kế hoạch đáp ứng
nhu cầu cộng đồng như đường xá,
trường học, các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.

Từ giữa tháng 3, gia đình quý vị sẽ
nhận được một thông báo mời hoàn
thiện cuộc khảo sát tổng điều tra dân
số 2020. Bảng hỏi với những câu hỏi
đơn giản được dịch sẵn với nhiều
ngôn ngữ khác nhau.

Việc trả lời các câu hỏi
rất dễ dàng

723-C Umi Street
Honolulu, HI 96819

www.pacificgatewaycenter.org

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ
2020

Gia Đình Quý Vị Sẽ Được Tính!

Tổng điều tra dân số
2020 sẽ tác động đến
tương lai của quý vị.


