
ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2020
QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG THAM 
GIA ĐIỀU TRA CHƯA?

TẠI FAIRFAX COUNTY, MỌI CÁ NHÂN 
ĐỀU CÓ ẢNH HƯỞNG!

Ngày 01 tháng Tư, 2020 là Ngày Điều Tra Dân Số!

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:
www.fairfaxcounty.gov/topics/census 

hoặc gửi email tới census2020@fairfaxcounty.gov

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định chúng ta tiến hành cuộc đo đếm 
dân số — hay còn gọi là một cuộc điều tra dân số — của Mỹ 
mỗi thập kỷ. Mục tiêu là để đếm mỗi người một lần, chỉ một 
lần, và ở đúng địa điểm.

Mỗi hộ gia đình sẽ nhận được thư mời đến cuộc Điều Tra 
Dân Số năm 2020 trước ngày 1 Tháng Tư. Quý vị có thể trả 
lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thư tín.

Việc hoàn thành bảng điều tra dân số của mình sẽ trực 
tiếp mang lại lợi ích cho quý vị! Số liệu điều tra trong cuộc 
Điều Tra Dân Số này sẽ xác định cách tiền thuế được phân 
phối đến Tiểu Bang Virginia và Fairfax County để phục vụ 
quý vị, gia đình của quý vị và khu vực lân cận của quý vị tốt 
hơn trên một loạt các vấn đề bao gồm: 

Giáo Dục   Y Tế   Nhà Cửa    
Hạ Tầng   Đường Xá

Dữ liệu điều tra dân số xác định xem có bao nhiêu đại biểu 
của tiểu bang Virginia có thể gửi đến quốc hội để bênh vực 
cho cộng đồng của chúng ta. 
 
Các thông tin hồi đáp tới cuộc điều tra dân số này được 
giữ bí mật 100%. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ không 
được chia sẻ với các cơ quan di trú hoặc thực thi pháp 
luật. Thông tin này chỉ được sử dụng để đếm số người sống 
ở đây bất kể tình trạng nhập cư.

Để yêu cầu thông tin này ở định dạng thay thế, gọi 703-324-7329, TTY 711
Tháng Tám 2019

Vietnamese


