MỌI NGƯỜI ĐỀU
ĐƯỢC TÍNH
Ở QUẬN MONTGOMERY

www.montgomerycountymd.gov/census

Kiểm tra Dân số là gì?

10 NĂM
MỘT LẦN

Cứ 10 năm một lần, chính phủ
liên bang lại tiến hành kiểm tra
dân số tại Hoa Kỳ.

Tại sao Kiểm tra Dân số lại quan trọng?
• Mỗi năm, chính phủ

liên bang phân bổ kinh phí tài
trợ trên $675 tỷ dựa trên
dữ liệu kiểm tra dân số.

$18,250
TRONG
MƯỜI NĂM

• Mỗi người dân Maryland không được tính sẽ làm cho
tiểu bang mất đi khoảng $18,250 trong 10 năm.

• Dữ liệu kiểm tra dân số được sử dụng để lập kế hoạch
xây dựng trường học, nhà ở mới và công việc kinh
doanh cũng như cải thiện cộng đồng.

Ai cần phải cung cấp thông tin
cho Kiểm tra dân số và thông
tin của tôi có được bảo mật hay
không?
Kiểm tra dân số sẽ tính số lượng gia đình và số người sống ở
Mỹ, bao gồm cả người có và người không có quốc tịch.
Văn Phòng Kiểm tra Dân số Mỹ phải bảo mật mọi thông tin.

• Tất cả thông tin kiểm tra dân số đều mang tính riêng tư và

được luật pháp bảo vệ theo Điều 13 của Bộ luật Hoa Kỳ.

• Dữ liệu chỉ được thu thập cho mục đích thống kê và sẽ tuyệt
đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân.
Làm cách nào tôi có thể nhận
trợ giúp để hoàn thành kiểm tra
dân số hoặc thực hiện cuộc
kiểm tra bằng ngôn ngữ của
mình?
Vào tháng 3, người dân sẽ nhận được thư mời hoàn thành
cuộc Kiểm tra Dân số năm 2020 qua bưu điện. Trong thư mời
sẽ có một số điện thoại để người dân gọi xin hỗ trợ hoàn
thành tờ mẫu hoặc yêu cầu được hướng dẫn về ngôn ngữ và
bảng chú giải bằng 59 thứ tiếng không phải tiếng Anh.

Chọn cách quý vị tham gia – Trực
tuyến, qua điện thoại hoặc qua
đường bưu điện.
THÁNG TƯ
Khi nào sẽ diễn ra
Kiểm tra Dân số?
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1/4/2020: Ngày Kiểm tra
Dân số được tiến hành trên toàn quốc.
Mọi người đều được mời tham gia bằng
cách hoàn thành cuộc kiểm tra dân số
vào ngày này!

Để biết thêm thông tin, hãy truy
cập vào:
www.montgomerycountymd.gov/
census hoặc www.2020census.gov

Hãy tích cực tham gia:

• Hãy tham gia Kiểm tra Dân

số! Nộp Trực tuyến!
www.2020census.gov/jobs

• Đăng ký để trở thành đại sứ

hoặc tình nguyện viên của
cuộc Kiểm tra Dân số bằng
cách truy cập vào
www.montgomerycountymd.
gov/census.

• Tổ chức một Nhóm tham gia

Kiểm tra Dân số!
Mời trên 10 người bạn hoặc hàng
xóm và khuyến khích họ hoàn
thành Kiểm tra Dân số trực tuyến
vào ngày 1 Tháng Tư năm 2010.

