Hỏi Đáp Thống kê dân số năm 2020
THỐNG KÊ DÂN SỐ NĂM 2020 LÀ GÌ?

Thống kê dân số 10 năm một lần được quy định bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ và cứ sau 10 năm lại
diễn ra một lần. Thống kê dân số được dùng để tính tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ. Thống
kê dân số năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 3 đến tháng 7 năm 2020.
Năm 2020, việc trả lời thống kê dân số sẽ thuận tiện hơn bao giờ hết. Hầu hết cư dân New
Mexico đều có thể hoàn thành thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc trên giấy tất cả đều trong chính ngôi nhà riêng tư của bạn.

TẠI SAO THỐNG KÊ DÂN SỐ LẠI QUAN TRỌNG?

Thống kê dân số xác định cách thức phân phối hơn 800 tỷ đô la trong quỹ liên bang cho các
cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm hơn 7 tỷ đô la mỗi năm ngay tại New Mexico.
Thống kê dân số giúp xác định việc phân bổ ngân quỹ cho những thứ như Medicaid,
Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), trợ cấp giáo dục, dự án giao thông và
chương trình dinh dưỡng cho học sinh.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẢ LỜI THỐNG KÊ DÂN SỐ

Có ba cách để hoàn thành Thống kê dân số năm 2020. Cục thống kê dân số sẽ gửi thư mời
chính thức để bạn hoàn thành Thống kê dân số năm 2020. Thư mời này sẽ bao gồm một mã
số mà bạn sẽ sử dụng để xác định ngôi nhà của mình. Nếu bạn không nhận được mã số,
bạn vẫn có thể hoàn thành thống kê dân số bằng cách sử dụng địa chỉ hoặc mô tả địa chỉ
của bạn.
TRỰC TUYẾN: Lần đầu tiên, bạn có thể hoàn thành thống kê dân số trực tuyến. Hãy truy cập
2020census.gov. Nhiều ngôn ngữ có sẵn trực tuyến.
ĐIỆN THOẠI: Bạn có thể hoàn thành thống kê dân số qua điện thoại. Đối với người nói tiếng
Việt, gọi (844) 461-2020. Bạn có thể tìm thấy các số điện thoại cho các ngôn ngữ khác nhau
tại 2020census.gov.
THƯ: La Cục Thống kê dân số sẽ gửi bản câu hỏi thống kê dân số đến nhà bạn. Hãy hoàn
thành và gửi lại bản câu hỏi của bạn trong phong bì trả trước.
Tính mỗi người sống trong hộ gia đình của bạn vào ngày 1 tháng 4; bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ
em, ông bà, người thân khác, bạn cùng thuê phòng và bất kỳ người nào khác sống trong
nhà bạn có thể không có họ hàng với bạn.
Thống kê dân sốcó 10 câu hỏi đơn giản mà mọi người sẽ trả lời dễ dàng. Tất cả các câu trả lời
đều được bảo mật và được pháp luật bảo vệ.
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TẠI SAO THỐNG KÊ DÂN SỐ NĂM 2020 QUAN TRỌNG
ĐỐI VỚI NEW MEXICO?
Khi nói đến thống kê dân số, một số lượng nhỏ cũng là nhiều - chỉ cần đếm thiếu 1% dân số ở
New Mexico có nghĩa là mất 780 triệu đô la trong mười năm tới.
New Mexico nhận được 3.745 đô la mỗi người mỗi năm từquỹ tài trợ liên bang. Số tiền này
được dùng cho các chương trình thiết yếu. Ví dụ: tiểu bang của chúng tanhận đượctiền từ
quỹ tài trợ liên bang cho SNAP nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác.

Các chương trình bị ảnh hưởng bởi thống kê dân số tác độngđến tất cả mọi người. Ví dụ:
Medicaid - 4,3 tỷ đô la
Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) - 693 triệu đô la
Quy hoạch và Xây dựng Đường cao tốc - 400 triệu đô la
Khoản vay Sinh viên Liên bang - 280 triệu đô la
Medicare Phần B - 265 triệu đô la
Trợ cấpGiáo dục Đặc biệt - 200 triệu đô la
Trợ cấp Pell - 171 triệu đô la
Trợ cấpcho LEA theo Tiêu đề I - 127 triệu đô la
Hỗ trợ Tạm thời cho Các Gia đình Nghèo khó (TANF) - 123 triệu đô
trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em Tiểu bang (SCHIP) - 122,5 triệu đô la
Chương trình Bữa trưa tại Trường Quốc gia - 101 triệu đô la
Chương trình Head Start - 83 triệu đô la
và nhiều hơn nữa

BÍ MẬT + QUYỀN CÔNG DÂN

Thông tin này có bí mật không?
Tất cả thông tin được thu thập trong thống kê dân số được bảo vệ bởi luật liên bang. Có các
biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc tiết lộ và lạm dụng dữ liệu thống kê dân số.
Thống kê dân số được thiết kế để bạn tham gia ngay tại chính ngôi nhà riêng tư của mình.
Điền vào bản câu hỏi thống kê dân số của bạn ngay lập tức, gửi đi (trực tuyến, qua thư hoặc
qua điện thoại) và và sẽ không có lý do gì để bất cứ ai gõ cửa nhà bạn.

Thế còn "quyền công dân" thì sao?
Không có câu hỏi về quyền công dân trong Thống kê dân số năm 2020. Các tổ chức đã đấu
tranh và giành thắng lợi tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để đảm bảo điều này. Các tổ chức này sẽ
tiếp tục thách thức mọi nỗ lực phi pháp khác nhằm có được hoặc lạm dụng thông tin bí mật.
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