
 

 
 

 
 

 

     
 

  
 

 

      
      
      

 
 
  
 
 

Kiểm Tra Dân Số 2020 Census 
4 cách để trả lời 

1. Mạng internet bảo đảm
Cách  này mới và nhanh, trả lời trên mạng 

Cách trả lời này rất an toàn, bảo đảm và bí mật. Thông tin và sự riêng tư của 
bạn được bảo mật tuyệt đối và cũng rất dễ sử dụng. Nó tiết kiệm cho bạn và 
người dân trả thuế.  Bạn sẽ được hỗ trợ các màn hình chỉ dẫn để giúp bạn khi 
trả lời và bạn có thể duyệt lại câu trả lời trước khi kết thúc. 

2.  Trả lời qua điện thoại 
Nhân viên kiểm tra của chúng tôi đã sẵn sàng lấy thông tin về bạn; từng câu 
hỏi một, qua sự tiện lợi của chiếc điện thoại, cho dù bạn ở bất cứ nơi đâu. 

3. Trả lời qua thư bưu điện 

Hãy chờ cho đến khi bạn nhận được giấy tờ được gởi bằng thư bưu điện hoặc 
được gởi tận đến nhà bạn. Bạn sẽ điền câu trả lời tại nhà và đem gởi trả lại 
qua hộp thư của bạn hay mang ra bưu điện. 

4. Trả lời bằng cách phỏng vấn trực tiếp 

Một nhân viên kiểm tra dân số sẽ tới nhà của các hộ gia đình không trả lời 
theo một trong những cách trên để thu thập thông tin trực tiếp. 

Các ngôn ngữ có sẵn 
Trên điện thoại & mạng internet 

Tiếng Anh Tiếng Việt 
Tiếng Nga Tiếng Ả Rập 
Tiếng Pháp Tiếng Nhật 
Tiếng Trung Hoa  Tiếng Ba Lan 

Tiếng Bồ Đào Nha 
Tiếng Hàn Quốc 
Tiếng Tây Ban Nha 
Tiếng Philippines 
Tiếng Haitian Creole 

Qua thư bưu điện 

Tiếng Anh 
 Tiếng Tây Ban Nha  

Phỏng vấn trực tiếp 

Có rất nhiều cá nhân 
trong cộng đồng được 
tuyển làm công việc 
phỏng vấn người nói 
cùng ngôn ngữ của 
chính cộng đồng họ 

Khi mỗi cuộc khảo sát hoàn thành là một viên gạch 
để góp phần đưa nước Hoa Kỳ đi lên 


