
Ngày Điều Tra Dân Số là ngày 1 tháng Tư, 2020 và mọi 
người có thể bắt đầu trả lời điều tra dân số trực tuyến, 
qua điện thoại, hoặc trên giấy bắt đầu ngay từ ngày 12 
tháng Ba, 2020. 

KHI NÀO? 

Điều Tra Dân Số là cuộc điều tra 10 năm một lần kiểm 
đếm tất cả những người đang sống tại Hoa Kỳ.

ĐIỀU TRA DÂN SỐ LÀ GÌ?  

Kiểm đếm dân số bình đẳng và chính xác là trọng tâm 
của nền dân chủ của chúng ta. Đây là cơ sở để xác 
định sự đại diện hợp pháp, giúp chúng tôi lập kế hoạch 
đáp ứng các nhu cầu và dịch vụ, và là cơ sở cho các 
nguồn tài trợ từ liên bang. Hạt Arlington được chính 
quyền Liên Bang cung cấp hàng triệu đô la cho các lĩnh 
vực vận tải, an toàn công cộng, giáo dục, y tế và dịch 
vụ nhân sinh và nhiều lĩnh vực khác.

TẠI SAO? 

Ủy Ban Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sẽ gửi thư mời đến 
từng địa chỉ vào giữa tháng Ba 2020. Điều quan trọng 
là tất cả mọi người đều phải tham gia điều tra dân số 
bằng hình thức trực tuyến, qua điện thoại, hoặc trên 
giấy. 

NHƯ THẾ NÀO? 

Điều quan trọng là tất cả mọi người sinh sống tại địa 
chỉ của quý vị đều phải được kiểm đếm bất kể độ tuổi, 
mối quan hệ, hoặc tình trạng pháp lý.  Thông thường 
những người thu nhập thấp, người già, trẻ em dưới 
năm tuổi, người bị hạn chế tiếng Anh và người thuê 
nhà hay bị bỏ sót trong điều tra dân số.

AI?  

Hãy theo dõi và tìm hiểu cách 
tham gia Điều Tra Dân Số:

arlingtonva.us/census

Cứ mỗi 10 năm, Chính Phủ Hoa Kỳ lại kiểm đếm số 
người dân đang sinh sống tại đất nước này thông qua 
Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Hạt Arlington sử dụng dữ 
liệu dân số để chi trả cho các chương trình, tòa nhà 
và các nguồn lực mà quý vị và gia đình quý vị sử dụng 
hàng ngày. Hãy cùng nhau góp phần để đảm bảo TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI.ĐỀU ĐƯỢC.KIỂM ĐẾM 

Chúng tôi cần quý vị giúp đỡ!



1, tháng Tư 2020 
Kiểm Đếm Tất Cả Mọi Người!

arlingtonva.us/census 

I COUNT.

Yo cuento.

ቆጥረው

Би тоолно

احسب انا  

tôi đếm 

Quan Trọng. An toàn. Bí Mật. 


