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Tin nhắn là một công cụ tuyệt vời dùng để khuyến khích mọi người điền vào bản câu hỏi
thống kê dân số nếu trước đây bạn đã liên hệ với cộng đồng của mình qua tin nhắn và nếu
bạn có chương trình được thử nghiệm trước và có sẵn để gửi đi. Dưới đây là một số tin nhắn
mẫu:
 

MẪU 1: 
[tên], 
Bạn đã trả lời Thống kê dân số năm 2020 chưa?
Chúng tôi biết, nghe có vẻ như một bản câu hỏi nhàm chán. Nhưng thống kê dân số rất hữu
ích đối với chúng ta. Với việc mỗi người sống ở New Mexico đều được tính đủ, tiểu bang của
chúng ta nhận được quỹ tài trợ của liên bang trong thời gian 10 năm.Số tiền đó được dùng
cho các con đường, trường học, an toàn công cộng, chăm sóc sức khỏe và nhiều hơn nữa! Và
tất cả chúng ta đều dựa vào những điều này mỗi ngày.
Bạn có rảnh 10 phút không? Hãy điền vào bản câu hỏi thống kê dân số ngay bây giờ tại
2020census.gov
 

MẪU 2:
[tên],
Bạn đã trả lời Thống kê dân số năm 2020 chưa?
Khi bạn nghĩ về thống kê dân số, bạn có thể nghĩ về tiếng gõ cửa nhà, phải không?
Năm nay, điền vào bản câu hỏi dân số dễ hơn bao giờ hết! Và chúng tôi cần tất cả mọi người
làm điều đó để New Mexico nhận được quỹ tài trợ của liên bang mà tất cả chúng ta dựa vào
trong 10 năm tới.
Hãy trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Tìm hiểu thêm tại 2020census.gov.
 

MẪU 3:
Chào [tên]!
Đã đến lúc trả lời Thống kê dân số năm 2020! Và chỉ mất 10 phút!
Thống kê dân số làm gì cho bạn? Thống kê dân số đảm bảo rằng New Mexico nhận được
quỹ tài trợ của liên bang trong thập kỷ tới - khoản tiền hỗ trợ cho các con đường, trường học,
an toàn công cộng, v.v. Tất cả chúng ta cần những điều này mỗi ngày, vì vậy hãy chắc chắn
rằng bạn được tính.
Hãy trả lời thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư ngay hôm nay
tại2020census.gov.
Hãy nhớ: 10 phút, 10 năm tài trợ.
 

BẠN MUỐN TẠO TIN NHẮN CỦA RIÊNG MÌNH? DỄ THÔI! 
Tin nhắn mang tính địa phương và cá nhân luôn tốt hơn. Sử dụng các kịch bản ở trên làm
mẫu hoặc tạo tin nhắn của riêng bạn! Thực hiện theo cấu trúc đơn giản dưới đây để đảm bảo
tin nhắn của bạn đơn giản, ngắn gọn và bao quát mọi thứ bạn cần.

Câu 1: Giải thích Thống kê dân số năm 2020 là gì.
Câu 2: Nói về tác động của Thống kê dân só đối với cộng đồng của bạn. 
Câu 3: Thêm lời kêu gọi hành động. Chỉ dẫn mọi người truy cập 2020census.gov. 


