
Trẻ em lớn thật nhanh.
Giờ là lúc quý vị có cơ hội định hình tương 
lai của các em.

Trẻ mẫu giáo được tính trong Thống Kê Dân Số 
2020 vào mùa xuân này sẽ bước vào bậc trung 
học khi thống kê dân số tiếp theo được tiến 
hành vào năm 2030: Đó là 10 năm cung cấp 
đồ dùng học tập, giáo viên, các bữa ăn trưa ở 
trường và rất nhiều những thứ khác nữa. Đây 
chính là cơ hội để quý vị đảm bảo rằng các em 
có một tương lai tươi sáng.

Ngay lúc này, học sinh trên khắp cả nước đang 
được giới thiệu về Thống Kê Dân Số 2020 thông 
qua chương trình Phương Pháp Thống Kê ở 
Trường Học. Chương trình này cung cấp các hoạt 
động và nguồn lực hỗ trợ miễn phí cho các trường 
học để giúp chuẩn bị cho học sinh của trường sẵn 
sàng cho một thế giới ngày càng hoạt động dựa 
trên dữ liệu.

Học sinh được hướng dẫn rằng Thống Kê Dân Số 
2020 là việc tính từng người sinh sống tại Hoa Kỳ 
và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Việc trả lời thống 
kê dân số giúp cộng đồng của quý vị nhận được 
nguồn tài trợ được phân chia công bằng. Dữ liệu 
Thống Kê Dân Số hướng dẫn cách phân bổ hơn 
675 tỉ đô-la ngân quỹ liên bang cho các tiểu bang 
và cộng đồng trong từng năm dành cho trường 
học, cơ sở y tế, đường sá, giao thông, các trung 
tâm giải trí, dịch vụ xã hội và các dịch vụ khác.

Học sinh cũng được tìm hiểu các điểm chính 
sau đây trong Thống Kê Dân Số 2020—và chúng 
tôi mong muốn chính quý vị cũng biết những 
thông tin này:

• Bắt đầu từ tháng 03 năm 2020, tất cả các thành 
viên sống trong nhà của quý vị cần được tính. 
Việc thống kê bao gồm trẻ em và trẻ sơ sinh, 
công dân và người không phải công dân, họ 
hàng và người không có họ hàng, và thậm chí 
cả những người chỉ lưu trú tạm thời cùng quý vị.

• Việc trả lời thống kê dân số hiện dễ dàng hơn 
bao giờ hết. Quý vị có thể trả lời bằng 13 ngôn 
ngữ khác nhau, và quý vị có thể hoàn thành 
trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.

• Những câu trả lời của quý vị trong thống kê 
dân số được giữ an toàn và bảo mật. Luật 
pháp yêu cầu Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ giữ 
thông tin của quý vị bảo mật, và các câu trả lời 
của quý vị sẽ không được sử dụng để chống lại 
quý vị theo bất kỳ cách nào.

Bạn có khả năng định hướng tương lai của 
mình và của tất cả trẻ em bằng cách tính tất cả 
mọi người trong nhà của bạn trong Thống Kê 
Dân Số 2020.

Hãy tìm hiểu cách quý vị có thể định hình tương lai của mình tại 2020CENSUS.GOV/vi.
Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Phương Pháp Thống Kê ở Trường Học tại  
CENSUS.GOV/SCHOOLS.

https://2020census.gov/vi
https://census.gov/schools

