
SIPP-105(L1)(2015)(VI)(CA) 
(11-2014)

Từ Giám đốc  
Văn Phòng Thống Kê Dân Số 

Quý vị Thân mến: 

Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ thu thập dữ liệu cho các cuộc Khảo sát về Lợi tức và Chương 
trình Tham gia (SIPP) vào năm ngoái. Một lần nữa Văn phòng Thống kê Dân số tiến hành cuộc khảo sát rất quan trọng này, và 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm việc thu thập dữ liệu chính xác. Trong vòng một vài ngày nữa, một Nhân viên 
Đại diện Địa phương của Văn phòng Thống kê Dân số sẽ liên lạc với gia đình của quý vị về cuộc khảo sát này. Tôi mong muốn 
quý vị biết rằng sự tiếp tục tham gia của gia đình quý vị trong cuộc khảo sát này là rất có giá trị và được cảm kích sâu sắc từ Văn 
phòng của chúng tôi. 

SIPP cung cấp các số liệu thống kê giúp hình thành các quyết định  về các chương trình của chính phủ  ảnh hưởng đến hàng triệu 
người dân sinh sống tại Hoa Kỳ. Ví dụ, những nhà hoạch định chính sách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để đánh giá các nhu 
cầu về tương lai của hệ thống An sinh Xã hội, thay đổi và hiệu quả của các chương trình như Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng, 
và các ảnh hưởng của những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe và chi phí chăm sóc sức khỏe. Để cung cấp thông tin chính xác cho 
các đại diện dân cử của quý vị và hỗ trợ các chương trình cải thiện quan trọng như vậy, Văn phòng Thống kê Dân số cần sự giúp 
đỡ của quý vị để thu thập những dữ liệu chính xác. 

Sự tham gia của gia đình quý vị là điều cần thiết để bảo đảm tính chất đầy đủ và chính xác của các dữ liệu nghiên cứu này. Địa 
chỉ của quý vị đã được lựa chọn đặc biệt để đại diện cho hàng ngàn hộ gia đình khác giống như quý vị. Mặc dù không có hình 
phạt đối với việc không trả lời bất kỳ câu hỏi trong cuộc nghiên cứu tự nguyện này, mỗi câu hỏi chưa được trả lời sẽ làm giảm độ 
chính xác đáng kể cho kết quả. Sự tham gia của quý vị là quan trọng đối với những dữ liệu này  để  chính xác thể hiện  tất cả các 
tình huống về dân số. 

Chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này dưới thẩm quyền của Tiêu đề 13, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 182. Mục 9 của Tiêu đề 13 đòi 
hỏi chúng tôi  bảo mật tuyệt đối với tất cả thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Mỗi nhân viên của Văn phòng Thống kê 
Dân số, từ Giám đốc đến tất cả các Nhân viên Đại diện Địa phương, tuyên thệ để duy trì bảo mật này. Nếu một nhân viên nào tiết 
lộ bất kỳ thông tin nhận biết về quý vị hoặc gia đình của quý vị, nhân viên đó sẽ bị ở tù, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt. 

Thông tin bổ sung được giải thích ở mặt sau của lá thư này. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi: 
<www.census.gov/sipp/>. 

Cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị. 

Trân trọng, 

John H. Thompson 
Giám đốc 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc: 

REGIONAL DIRECTOR  
US CENSUS BUREAU  
15350 SHERMAN WAY STE 400 
VAN NUYS CA 91406-4203 

census.gov



SIPP-105(L1)(2015)(VI)(CO) 
(11-2014)

Từ Giám đốc  
Văn Phòng Thống Kê Dân Số 

Quý vị Thân mến: 

Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ thu thập dữ liệu cho các cuộc Khảo sát về Lợi tức và Chương 
trình Tham gia (SIPP) vào năm ngoái. Một lần nữa Văn phòng Thống kê Dân số tiến hành cuộc khảo sát rất quan trọng này, và 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm việc thu thập dữ liệu chính xác. Trong vòng một vài ngày nữa, một Nhân viên 
Đại diện Địa phương của Văn phòng Thống kê Dân số sẽ liên lạc với gia đình của quý vị về cuộc khảo sát này. Tôi mong muốn 
quý vị biết rằng sự tiếp tục tham gia của gia đình quý vị trong cuộc khảo sát này là rất có giá trị và được cảm kích sâu sắc từ Văn 
phòng của chúng tôi. 

SIPP cung cấp các số liệu thống kê giúp hình thành các quyết định  về các chương trình của chính phủ  ảnh hưởng đến hàng triệu 
người dân sinh sống tại Hoa Kỳ. Ví dụ, những nhà hoạch định chính sách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để đánh giá các nhu 
cầu về tương lai của hệ thống An sinh Xã hội, thay đổi và hiệu quả của các chương trình như Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng, 
và các ảnh hưởng của những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe và chi phí chăm sóc sức khỏe. Để cung cấp thông tin chính xác cho 
các đại diện dân cử của quý vị và hỗ trợ các chương trình cải thiện quan trọng như vậy, Văn phòng Thống kê Dân số cần sự giúp 
đỡ của quý vị để thu thập những dữ liệu chính xác. 

Sự tham gia của gia đình quý vị là điều cần thiết để bảo đảm tính chất đầy đủ và chính xác của các dữ liệu nghiên cứu này. Địa 
chỉ của quý vị đã được lựa chọn đặc biệt để đại diện cho hàng ngàn hộ gia đình khác giống như quý vị. Mặc dù không có hình 
phạt đối với việc không trả lời bất kỳ câu hỏi trong cuộc nghiên cứu tự nguyện này, mỗi câu hỏi chưa được trả lời sẽ làm giảm độ 
chính xác đáng kể cho kết quả. Sự tham gia của quý vị là quan trọng đối với những dữ liệu này  để  chính xác thể hiện  tất cả các 
tình huống về dân số. 

Chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này dưới thẩm quyền của Tiêu đề 13, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 182. Mục 9 của Tiêu đề 13 đòi 
hỏi chúng tôi  bảo mật tuyệt đối với tất cả thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Mỗi nhân viên của Văn phòng Thống kê 
Dân số, từ Giám đốc đến tất cả các Nhân viên Đại diện Địa phương, tuyên thệ để duy trì bảo mật này. Nếu một nhân viên nào tiết 
lộ bất kỳ thông tin nhận biết về quý vị hoặc gia đình của quý vị, nhân viên đó sẽ bị ở tù, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt. 

Thông tin bổ sung được giải thích ở mặt sau của lá thư này. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi: 
<www.census.gov/sipp/>. 

Cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị. 

Trân trọng, 

John H. Thompson 
Giám đốc 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc: 

REGIONAL DIRECTOR  
US CENSUS BUREAU  
6950 W JEFFERSON AVE STE 250 
DENVER CO 80235–2377 

census.gov



SIPP-105(L1)(2015)(VI)(GA) 
(11-2014)

Từ Giám đốc  
Văn Phòng Thống Kê Dân Số 

Quý vị Thân mến: 

Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ thu thập dữ liệu cho các cuộc Khảo sát về Lợi tức và Chương 
trình Tham gia (SIPP) vào năm ngoái. Một lần nữa Văn phòng Thống kê Dân số tiến hành cuộc khảo sát rất quan trọng này, và 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm việc thu thập dữ liệu chính xác. Trong vòng một vài ngày nữa, một Nhân viên 
Đại diện Địa phương của Văn phòng Thống kê Dân số sẽ liên lạc với gia đình của quý vị về cuộc khảo sát này. Tôi mong muốn 
quý vị biết rằng sự tiếp tục tham gia của gia đình quý vị trong cuộc khảo sát này là rất có giá trị và được cảm kích sâu sắc từ Văn 
phòng của chúng tôi. 

SIPP cung cấp các số liệu thống kê giúp hình thành các quyết định  về các chương trình của chính phủ  ảnh hưởng đến hàng triệu 
người dân sinh sống tại Hoa Kỳ. Ví dụ, những nhà hoạch định chính sách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để đánh giá các nhu 
cầu về tương lai của hệ thống An sinh Xã hội, thay đổi và hiệu quả của các chương trình như Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng, 
và các ảnh hưởng của những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe và chi phí chăm sóc sức khỏe. Để cung cấp thông tin chính xác cho 
các đại diện dân cử của quý vị và hỗ trợ các chương trình cải thiện quan trọng như vậy, Văn phòng Thống kê Dân số cần sự giúp 
đỡ của quý vị để thu thập những dữ liệu chính xác. 

Sự tham gia của gia đình quý vị là điều cần thiết để bảo đảm tính chất đầy đủ và chính xác của các dữ liệu nghiên cứu này. Địa 
chỉ của quý vị đã được lựa chọn đặc biệt để đại diện cho hàng ngàn hộ gia đình khác giống như quý vị. Mặc dù không có hình 
phạt đối với việc không trả lời bất kỳ câu hỏi trong cuộc nghiên cứu tự nguyện này, mỗi câu hỏi chưa được trả lời sẽ làm giảm độ 
chính xác đáng kể cho kết quả. Sự tham gia của quý vị là quan trọng đối với những dữ liệu này  để  chính xác thể hiện  tất cả các 
tình huống về dân số. 

Chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này dưới thẩm quyền của Tiêu đề 13, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 182. Mục 9 của Tiêu đề 13 đòi 
hỏi chúng tôi  bảo mật tuyệt đối với tất cả thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Mỗi nhân viên của Văn phòng Thống kê 
Dân số, từ Giám đốc đến tất cả các Nhân viên Đại diện Địa phương, tuyên thệ để duy trì bảo mật này. Nếu một nhân viên nào tiết 
lộ bất kỳ thông tin nhận biết về quý vị hoặc gia đình của quý vị, nhân viên đó sẽ bị ở tù, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt. 

Thông tin bổ sung được giải thích ở mặt sau của lá thư này. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi: 
<www.census.gov/sipp/>. 

Cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị. 

Trân trọng, 

John H. Thompson 
Giám đốc 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc: 

REGIONAL DIRECTOR  
US CENSUS BUREAU  
101 MARIETTA ST NW STE 3200 
ATLANTA GA 30303–2711 

census.gov



SIPP-105(L1)(2015)(VI)(IL) 
(11-2014)

Từ Giám đốc  
Văn Phòng Thống Kê Dân Số 

Quý vị Thân mến: 

Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ thu thập dữ liệu cho các cuộc Khảo sát về Lợi tức và Chương 
trình Tham gia (SIPP) vào năm ngoái. Một lần nữa Văn phòng Thống kê Dân số tiến hành cuộc khảo sát rất quan trọng này, và 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm việc thu thập dữ liệu chính xác. Trong vòng một vài ngày nữa, một Nhân viên 
Đại diện Địa phương của Văn phòng Thống kê Dân số sẽ liên lạc với gia đình của quý vị về cuộc khảo sát này. Tôi mong muốn 
quý vị biết rằng sự tiếp tục tham gia của gia đình quý vị trong cuộc khảo sát này là rất có giá trị và được cảm kích sâu sắc từ Văn 
phòng của chúng tôi. 

SIPP cung cấp các số liệu thống kê giúp hình thành các quyết định  về các chương trình của chính phủ  ảnh hưởng đến hàng triệu 
người dân sinh sống tại Hoa Kỳ. Ví dụ, những nhà hoạch định chính sách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để đánh giá các nhu 
cầu về tương lai của hệ thống An sinh Xã hội, thay đổi và hiệu quả của các chương trình như Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng, 
và các ảnh hưởng của những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe và chi phí chăm sóc sức khỏe. Để cung cấp thông tin chính xác cho 
các đại diện dân cử của quý vị và hỗ trợ các chương trình cải thiện quan trọng như vậy, Văn phòng Thống kê Dân số cần sự giúp 
đỡ của quý vị để thu thập những dữ liệu chính xác. 

Sự tham gia của gia đình quý vị là điều cần thiết để bảo đảm tính chất đầy đủ và chính xác của các dữ liệu nghiên cứu này. Địa 
chỉ của quý vị đã được lựa chọn đặc biệt để đại diện cho hàng ngàn hộ gia đình khác giống như quý vị. Mặc dù không có hình 
phạt đối với việc không trả lời bất kỳ câu hỏi trong cuộc nghiên cứu tự nguyện này, mỗi câu hỏi chưa được trả lời sẽ làm giảm độ 
chính xác đáng kể cho kết quả. Sự tham gia của quý vị là quan trọng đối với những dữ liệu này  để  chính xác thể hiện  tất cả các 
tình huống về dân số. 

Chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này dưới thẩm quyền của Tiêu đề 13, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 182. Mục 9 của Tiêu đề 13 đòi 
hỏi chúng tôi  bảo mật tuyệt đối với tất cả thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Mỗi nhân viên của Văn phòng Thống kê 
Dân số, từ Giám đốc đến tất cả các Nhân viên Đại diện Địa phương, tuyên thệ để duy trì bảo mật này. Nếu một nhân viên nào tiết 
lộ bất kỳ thông tin nhận biết về quý vị hoặc gia đình của quý vị, nhân viên đó sẽ bị ở tù, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt. 

Thông tin bổ sung được giải thích ở mặt sau của lá thư này. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi: 
<www.census.gov/sipp/>. 

Cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị. 

Trân trọng, 

John H. Thompson 
Giám đốc 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc: 

REGIONAL DIRECTOR  
US CENSUS BUREAU  
1111 W 22ND ST STE 400 
OAK BROOK IL 60523–1918 

census.gov



SIPP-105(L1)(2015)(VI)(NY) 
(11-2014)

Từ Giám đốc  
Văn Phòng Thống Kê Dân Số 

Quý vị Thân mến: 

Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ thu thập dữ liệu cho các cuộc Khảo sát về Lợi tức và Chương 
trình Tham gia (SIPP) vào năm ngoái. Một lần nữa Văn phòng Thống kê Dân số tiến hành cuộc khảo sát rất quan trọng này, và 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm việc thu thập dữ liệu chính xác. Trong vòng một vài ngày nữa, một Nhân viên 
Đại diện Địa phương của Văn phòng Thống kê Dân số sẽ liên lạc với gia đình của quý vị về cuộc khảo sát này. Tôi mong muốn 
quý vị biết rằng sự tiếp tục tham gia của gia đình quý vị trong cuộc khảo sát này là rất có giá trị và được cảm kích sâu sắc từ Văn 
phòng của chúng tôi. 

SIPP cung cấp các số liệu thống kê giúp hình thành các quyết định  về các chương trình của chính phủ  ảnh hưởng đến hàng triệu 
người dân sinh sống tại Hoa Kỳ. Ví dụ, những nhà hoạch định chính sách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để đánh giá các nhu 
cầu về tương lai của hệ thống An sinh Xã hội, thay đổi và hiệu quả của các chương trình như Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng, 
và các ảnh hưởng của những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe và chi phí chăm sóc sức khỏe. Để cung cấp thông tin chính xác cho 
các đại diện dân cử của quý vị và hỗ trợ các chương trình cải thiện quan trọng như vậy, Văn phòng Thống kê Dân số cần sự giúp 
đỡ của quý vị để thu thập những dữ liệu chính xác. 

Sự tham gia của gia đình quý vị là điều cần thiết để bảo đảm tính chất đầy đủ và chính xác của các dữ liệu nghiên cứu này. Địa 
chỉ của quý vị đã được lựa chọn đặc biệt để đại diện cho hàng ngàn hộ gia đình khác giống như quý vị. Mặc dù không có hình 
phạt đối với việc không trả lời bất kỳ câu hỏi trong cuộc nghiên cứu tự nguyện này, mỗi câu hỏi chưa được trả lời sẽ làm giảm độ 
chính xác đáng kể cho kết quả. Sự tham gia của quý vị là quan trọng đối với những dữ liệu này  để  chính xác thể hiện  tất cả các 
tình huống về dân số. 

Chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này dưới thẩm quyền của Tiêu đề 13, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 182. Mục 9 của Tiêu đề 13 đòi 
hỏi chúng tôi  bảo mật tuyệt đối với tất cả thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Mỗi nhân viên của Văn phòng Thống kê 
Dân số, từ Giám đốc đến tất cả các Nhân viên Đại diện Địa phương, tuyên thệ để duy trì bảo mật này. Nếu một nhân viên nào tiết 
lộ bất kỳ thông tin nhận biết về quý vị hoặc gia đình của quý vị, nhân viên đó sẽ bị ở tù, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt. 

Thông tin bổ sung được giải thích ở mặt sau của lá thư này. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi: 
<www.census.gov/sipp/>. 

Cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị. 

Trân trọng, 

John H. Thompson 
Giám đốc 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc: 

REGIONAL DIRECTOR  
US CENSUS BUREAU  
32 OLD SLIP 9TH FLOOR 
NEW YORK NY 10005–3500 

census.gov
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Từ Giám đốc  
Văn Phòng Thống Kê Dân Số 

Quý vị Thân mến: 

Cảm ơn quý vị đã giúp đỡ Văn phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ thu thập dữ liệu cho các cuộc Khảo sát về Lợi tức và Chương 
trình Tham gia (SIPP) vào năm ngoái. Một lần nữa Văn phòng Thống kê Dân số tiến hành cuộc khảo sát rất quan trọng này, và 
chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để bảo đảm việc thu thập dữ liệu chính xác. Trong vòng một vài ngày nữa, một Nhân viên 
Đại diện Địa phương của Văn phòng Thống kê Dân số sẽ liên lạc với gia đình của quý vị về cuộc khảo sát này. Tôi mong muốn 
quý vị biết rằng sự tiếp tục tham gia của gia đình quý vị trong cuộc khảo sát này là rất có giá trị và được cảm kích sâu sắc từ Văn 
phòng của chúng tôi. 

SIPP cung cấp các số liệu thống kê giúp hình thành các quyết định  về các chương trình của chính phủ  ảnh hưởng đến hàng triệu 
người dân sinh sống tại Hoa Kỳ. Ví dụ, những nhà hoạch định chính sách sử dụng kết quả của cuộc khảo sát để đánh giá các nhu 
cầu về tương lai của hệ thống An sinh Xã hội, thay đổi và hiệu quả của các chương trình như Chương trình Trợ cấp Dinh dưỡng, 
và các ảnh hưởng của những thay đổi về bảo hiểm sức khỏe và chi phí chăm sóc sức khỏe. Để cung cấp thông tin chính xác cho 
các đại diện dân cử của quý vị và hỗ trợ các chương trình cải thiện quan trọng như vậy, Văn phòng Thống kê Dân số cần sự giúp 
đỡ của quý vị để thu thập những dữ liệu chính xác. 

Sự tham gia của gia đình quý vị là điều cần thiết để bảo đảm tính chất đầy đủ và chính xác của các dữ liệu nghiên cứu này. Địa 
chỉ của quý vị đã được lựa chọn đặc biệt để đại diện cho hàng ngàn hộ gia đình khác giống như quý vị. Mặc dù không có hình 
phạt đối với việc không trả lời bất kỳ câu hỏi trong cuộc nghiên cứu tự nguyện này, mỗi câu hỏi chưa được trả lời sẽ làm giảm độ 
chính xác đáng kể cho kết quả. Sự tham gia của quý vị là quan trọng đối với những dữ liệu này  để  chính xác thể hiện  tất cả các 
tình huống về dân số. 

Chúng tôi tiến hành cuộc nghiên cứu này dưới thẩm quyền của Tiêu đề 13, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 182. Mục 9 của Tiêu đề 13 đòi 
hỏi chúng tôi  bảo mật tuyệt đối với tất cả thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Mỗi nhân viên của Văn phòng Thống kê 
Dân số, từ Giám đốc đến tất cả các Nhân viên Đại diện Địa phương, tuyên thệ để duy trì bảo mật này. Nếu một nhân viên nào tiết 
lộ bất kỳ thông tin nhận biết về quý vị hoặc gia đình của quý vị, nhân viên đó sẽ bị ở tù, phạt tiền hoặc cả hai hình phạt. 

Thông tin bổ sung được giải thích ở mặt sau của lá thư này. Tìm hiểu thêm thông tin tại trang mạng của chúng tôi:  
<www.census.gov/sipp/>. 

Cảm ơn sự tham gia của quý vị. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của quý vị. 
 
Trân trọng, 

 
John H. Thompson 
Giám đốc 

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc: 

REGIONAL DIRECTOR  
US CENSUS BUREAU  
833 CHESTNUT ST STE 504 
PHILADELPHIA PA 19107–4405 

census.gov
  



                                                                 

Tại sao Văn phòng Thống kê Dân số thu thập thông tin này?  

Mặc dù chúng tôi tiến hành một cuộc thống kê dân số mỗi mười năm, một số thông tin cần được cập nhật thường xuyên hơn. 
Cuộc khảo sát này cung cấp dữ liệu hiện tại về một loạt các vấn đề quan trọng, chẳng hạn những thay đổi đã trải qua  trong công 
việc, bảo hiểm y tế, chi phí y tế, sự an lành của trẻ em và người lớn, tình trạng chăm sóc  và cấp dưỡng trẻ em, nghỉ hưu và kế 
hoạch hưu trí, tham gia trong các chương trình của chính phủ, và các thông tin khác. Vì đất nước thay đổi nhanh chóng, cần phải 
có những  dữ kiện cập nhật  để tạo ra các chương trình có hiệu quả. Những nhà hoạch định chính sách trong các tổ chức chính 
phủ và tư nhân cần thông tin kinh tế hiện nay để  quyết định  các chương trình  ảnh hưởng đến người dân ở tất cả các mức thu 
nhập. Sự tham gia tự nguyện của quý vị là điều cần thiết để bảo đảm  kết quả của cuộc khảo sát này là đầy đủ và chính xác. 

Làm sao  tôi biết Văn phòng Thống kê Dân số sẽ bảo vệ thông tin của tôi?  

Luật pháp cho phép Văn phòng Thống kê Dân số thu thập thông tin cho cuộc khảo sát này (Mục 13, Bộ Luật Hoa Kỳ (U.S.C.), 
Mục 182). Mục 9 của luật này đòi hỏi chúng tôi  bảo mật tất cả các thông tin về quý vị và gia đình của quý vị. Văn phòng Thống 
kê Dân số sẽ sử dụng thông tin này chỉ dành cho mục đích thống kê. Tất cả những ai xem được những câu trả lời của quý vị sẽ  bị 
phạt ở tù, phạt tiền lên đến $250,000, hoặc cả hai, nếu bất cứ  thông tin được tiết lộ nào nhận diện được quý vị hoặc gia đình quý 
vị. 

Văn phòng Thống kê Dân số sẽ sử dụng những thông tin mà tôi cung cấp như thế nào? 

Bởi vì Mục 13 bảo đảm việc bảo mật thông tin của quý vị, Văn phòng Thống kê Dân số sẽ kết hợp những thông tin mà quý vị 
cung cấp với thông tin của những người khác để đưa ra kết quả của số liệu thống kê. Để có sự hiệu quả, Văn phòng Thống kê 
Dân số cố gắng lấy  thông tin mà quý vị có thể đã trao  cho các cơ quan khác, nếu quý vị đã tham gia vào các chương trình khác 
của chính phủ. Chúng tôi làm như vậy bởi vì nó giúp để bảo đảm  dữ liệu của quý vị được đầy đủ, và  giảm số lượng câu hỏi cho 
quý vị trong cuộc khảo sát này. Các luật bảo mật tương tự như các luật bảo vệ những câu trả lời khảo sát của quý vị  cũng bảo vệ 
thêm bất kỳ thông tin mà chúng tôi thu thập (Tiêu đề 13, USC, Mục 9). Nếu quý vị không muốn  thông tin của mình  được kết 
hợp với thông tin từ các cơ quan khác, xin quý vị  báo cho  đại diện địa phương biết vào thời điểm phỏng vấn. 

Cuộc khảo sát sẽ mất bao nhiêu thời gian?  

Chúng tôi ước tính rằng sẽ mất khoảng 60 phút cho mỗi người để thu thập thông tin. Điều này bao gồm thời gian để xem xét các 
hướng dẫn và hoàn tất và để xem lại các câu trả lời của quý vị. Quý vị có thể gửi các nhận xét về dự toán thời gian hoặc bất kỳ 
khía cạnh nào khác của quá trình thu thập dữ liệu này, bao gồm cả các đề xuất để giảm gánh nặng  này, tới Paperwork Reduction 
Project 0607-0957, U.S. Census Bureau, 4600  Silver Hill Road, Room 3K138, Washington, DC 20233. Quý vị có thể gửi những 
ý kiến qua email <Paperwork@census.gov>; điền vào "Paperwork Project 0607-0957" ở chủ đề. 
 
Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ (OMB) phê duyệt khảo sát này và đã cấp số chấp thuận  0607-0957 của OMA; ngày 
hết hạn là 12/31/2016. Việc trưng bày con số này  cho thấy rằng Văn phòng Thống kê Dân số có thẩm quyền để tiến hành các 
cuộc khảo sát này. Xin vui lòng sử dụng số này trong bất kỳ thư từ liên quan đến cuộc khảo sát này. 
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