
Tại sao chúng tôi yêu cầu
Thống Kê Dân Số 2020 rất dễ thực hiện với các câu hỏi 
đơn giản.
Việc trả lời các câu hỏi thống kê dân số giúp cung cấp thông tin về hiện trạng của quốc gia. Kết 
quả thống kê dân số sẽ ảnh hưởng đến tiếng nói của bạn trong chính phủ, cộng đồng của bạn 
nhận được bao nhiêu tiền tài trợ, và cộng đồng của bạn lên kế hoạch như thế nào cho tương lai.

Khi bạn hoàn thành thống kê dân số, bạn sẽ giúp:

Xác định xem tiểu bang 
của bạn có bao nhiêu ghế 
trong Quốc hội.

Cho biết cách phân bổ hơn 
675 tỷ đô la trong ngân quỹ 
liên bang cho các tiểu bang 
và cộng đồng mỗi năm.

Tạo việc làm, cung cấp nhà ở, 
chuẩn bị cho trường hợp khẩn 
cấp và xây dựng trường học, 
đường sá và bệnh viện.

Thống Kê Dân Số 2020 sẽ hỏi về các thông tin sau đây: 
Số người tại địa chỉ
Chúng tôi đặt câu hỏi này để thu thập con số 
chính xác số người tại mỗi địa chỉ vào Ngày 
Thống Kê Dân Số, ngày 01 tháng 04 năm 2020. 
Mỗi thập kỷ, kết quả thống kê dân số sẽ xác 
định xem tiểu bang của bạn có bao nhiêu 
ghế trong Quốc hội. Các quan chức của địa 
phương và tiểu bang sử dụng số liệu thống kê 
dân số để vẽ ra ranh giới cho các khu vực như 
các khu vực quốc hội, các khu vực lập pháp 
của tiểu bang và các học khu.

Bất kỳ người nào khác hiện đang 
sống hoặc cư trú
Mục tiêu của chúng tôi là đếm mỗi người một 
lần, chỉ một lần và tại đúng địa điểm họ sinh 
sống vào Ngày Thống Kê Dân Số. Với mục tiêu 
này, chúng tôi đặt câu hỏi này để đảm bảo 
rằng tất cả mọi người sinh sống tại một địa chỉ 
đều được đếm.

Chủ nhà/Người thuê
Chúng tôi hỏi thông tin về ngôi nhà thuộc 
quyền sở hữu hay là nhà thuê để tạo dữ liệu 
thống kê về việc sở hữu nhà ở và người thuê 
nhà. Tỷ lệ sở hữu nhà là một chỉ báo của nền 
kinh tế quốc gia và hỗ trợ việc quản lý các 
chương trình nhà ở và quyết định về lập kế 
hoạch.

Số điện thoại
Chúng tôi yêu cầu số điện thoại trong trường 
hợp cần liên lạc với bạn. Chúng tôi sẽ không 
bao giờ chia sẻ số điện thoại của bạn và chỉ 
liên lạc với bạn nếu cần cho công tác của Cục 
Thống Kê Dân Số.
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Tên
Chúng tôi yêu cầu tên để đảm bảo tất cả mọi 
người trong nhà đều được đếm. Điều này 
cũng giúp chúng tôi lưu giữ hồ sơ về tổ tiên. 
Việc liệt kê tên của từng người trong hộ gia 
đình sẽ giúp cho những người trả lời liệt kê tất 
cả các thành viên, đặc biệt là trong các hộ gia 
đình lớn nơi người tham gia khảo sát có thể 
quên ai đã được đếm và ai chưa được đếm.

Giới tính
Chúng tôi yêu cầu thông tin giới tính của 
mỗi người để tạo dữ liệu thống kê về nam 
và nữ. Dữ liệu thống kê dân số về giới tính 
được sử dụng để lập kế hoạch và tài trợ cho 
các chương trình của chính phủ, đánh giá 
các chương trình cũng như chính sách khác 
của chính phủ nhằm đảm bảo đáp ứng nhu 
cầu của nam và nữ một cách công bằng và 
không thiên vị. Những dữ liệu thống kê này 
cũng được sử dụng để thực thi các luật, các 
quy định và chính sách chống phân biệt đối 
xử trong các chương trình của chính phủ và 
trong xã hội. 

Tuổi và ngày sinh
Chúng tôi yêu cầu thông tin về tuổi và ngày 
sinh để nắm được quy mô và đặc trưng của 
các nhóm tuổi khác nhau và để trình bày các 
dữ liệu khác theo độ tuổi. Các cơ quan địa 
phương, cơ quan của tiểu bang, liên bang 
và bộ lạc sử dụng dữ liệu về độ tuổi để lập 
kế hoạch và tài trợ cho các chương trình của 
chính phủ chuyên hỗ trợ hoặc cung cấp dịch 
vụ cho các nhóm tuổi cụ thể, ví dụ như trẻ em, 
người trưởng thành trong độ tuổi lao động, 
phụ nữ trong độ tuổi sinh con hoặc người cao 
tuổi. Những dữ liệu thống kê này cũng hỗ trợ 
thực thi các luật, các quy định và chính sách 
chống phân biệt đối xử trong các chương trình 
của chính phủ và trong xã hội.

Nguồn gốc Người châu Mỹ La-tinh 
nói tiếng Tây Ban Nha
Chúng tôi yêu cầu thông tin về người có 
nguồn gốc châu Mỹ La-tinh nói tiếng Tây Ban 
Nha để tạo dữ liệu thống kê về nhóm dân tộc 
này. Các cơ quan liên bang cần những dữ liệu 
được thu thập trong câu hỏi này để giám sát 
việc tuân thủ các quy định chống phân biệt đối 
xử, ví dụ như Đạo Luật về Quyền Bầu Cử và 
Đạo Luật Dân Quyền.

Chủng tộc
Chúng tôi yêu cầu thông tin về chủng tộc của 
mọi người để tạo dữ liệu thống kê về chủng 
tộc và để trình bày dữ liệu thống kê khác theo 
các nhóm chủng tộc. Các cơ quan liên bang 
cần những dữ liệu được thu thập trong câu 
hỏi này để giám sát việc tuân thủ các quy định 
chống phân biệt đối xử, ví dụ như Đạo Luật về 
Quyền Bầu Cử và Đạo Luật Dân Quyền.

Một người có sinh sống hay cư trú 
ở nơi nào khác không
Mục tiêu của chúng tôi là đếm mỗi người chỉ 
một lần và tại đúng địa điểm nơi họ sinh sống 
vào Ngày Thống Kê Dân Số. Với mục đích này, 
chúng tôi đặt ra câu hỏi này để đảm bảo rằng 
các cá nhân không được thống kê ở nhiều địa 
chỉ khác nhau. 

Mối quan hệ
Chúng tôi hỏi về mối quan hệ của mỗi người 
trong một hộ gia đình với một người chính 
trong gia đình để tạo ra các ước tính về gia 
đình, hộ gia đình và các nhóm khác. Dữ liệu 
về mối quan hệ được sử dụng để lập kế hoạch 
và tài trợ cho các chương trình của chính phủ 
chuyên tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ cho các 
gia đình, những người sống hoặc nuôi con một 
mình, ông bà sống với cháu, hoặc các hộ gia 
đình khác đủ điều kiện nhận hỗ trợ bổ sung.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào:
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