
Định hình tương lai gia đình 
của quý vị.
Cứ mỗi 10 năm, thống kê dân số tính mọi người sống tại Hoa Kỳ. Điều quan trọng là phải tính từng 
người sống tại nhà của quý vị để đảm bảo cộng đồng của quý vị và những cộng đồng khác trên toàn 
quốc được tài trợ và đại diện chính xác trong thập kỷ tiếp theo.

Tính mọi người, từ ông bà cho đến trẻ sơ sinh.
Bất kể ai sống trong nhà của quý vị, hãy bảo đảm rằng quý vị sẽ tính tất cả tại Thống Kê Dân Số 2020. 
Việc này bao gồm ông bà, trẻ nhỏ, con được chính phủ trả tiền nhờ nuôi và những người không phải họ 
hàng ở chung với quý vị. Những thông tin được thu thập từ thống kê dân số sẽ giúp xác định việc phân 
bổ hơn 675 ỷ đô la trong ngân quỹ liên bang hằng năm. Ngân quỹ này bao gồm tiền cho những thứ như: 

 › Những người cứu hộ
 › Các bữa ăn tại trường học
 › Medicare và Medicaid

 › Hỗ trợ nhận con nuôi
 › Các chương trình trợ cấp thực phẩm
 › Các thư viện và trung tâm cộng đồng

Câu trả lời của quý vị là an toàn.
Thông tin cá nhân của quý vị được bảo mật theo luật pháp. Những câu trả lời của quý vị chỉ có thể được 
sử dụng cho các mục đích thống kê. Chúng không thể được sử dụng cho các mục đích thực thi pháp luật 
hoặc để xác định xem quý vị có đủ điều kiện để nhận các phúc lợi từ chính phủ hay không.

Gia đình của quý vị có thể giúp quý vị trả lời
Mẫu đơn thống kê trên mạng có sẵn bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ bổ sung. Nếu quý vị không nói được 
một trong những ngôn ngữ đó, một người khác trong nhà của quý vị có thể điền vào mẫu đơn cho mọi 
người trong nhà. Nếu những người lớn trong nhà quý vị không nói được một trong những ngôn ngữ này, 
ai đó có thể dịch cho quý vị. Người này có thể là trẻ em trong nhà của quý vị hoặc một người bạn.
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