
Phiếu Thông tin Điều tra Dân số của AFT 

Giúp đảm bảo số lượng điều tra dân số chính xác là một trong những điều quan trọng 
nhất mà các thành viên AFT có thể làm để giúp đỡ cộng đồng của họ. 

Tại sao điều tra dân số lại quan trọng? 

Đại biểu Quốc hội: Dân số luôn được điều tra cứ 10 năm một lần. Số lượng dân số 
quyết định số đại biểu Quốc hội và sơ đồ chức vụ cho các văn phòng liên bang, tiểu 
bang và địa phương trong 10 năm tới. 

 
Phân bổ Quỹ: Tổng điều tra dân số xác định việc phân bổ 700 tỷ đô la quỹ liên bang 
cho các tiểu bang và địa phương, bao gồm quỹ cho chương trình Tiêu đề I, Chương 
trình Bữa trưa Trường học của Quốc gia và các khoản trợ cấp giáo dục đặc biệt, trong 
10 năm tới. 

 
Thông tin: Dữ liệu thu được từ điều tra dân số được sử dụng để lập kế hoạch và phân 
bổ nguồn lực (ví dụ: các thành phố sử dụng số lượng trẻ sơ sinh điều tra được để lên 
kế hoạch nơi đặt trường học, công viên, thư viện, v.v.). 
 
 
Những ai được tính vào lực lượng dân số? 
 
Mọi người sống tại Hoa Kỳ - công dân, cư dân hợp pháp không phải là công dân và 
người nhập cư không có giấy tờ - đều phải được tính trong cuộc điều tra dân số. 
 
 
Khi nào tiến hành điều tra dân số? 
 
Vào tháng 3 năm 2020, các hộ gia đình sẽ nhận được hướng dẫn hoàn thành điều tra 
dân số trực tuyến. 
 
Vào tháng 4 năm 2020, các hộ gia đình chưa hoàn thành điều tra dân số trực tuyến sẽ 
nhận được một mẫu điều tra dân số bằng giấy với hướng dẫn để gửi trả lời qua bưu 
điện. 
 
Vào tháng 5 năm 2020, sẽ có cán bộ điều tra ghé đến các hộ gia đình chưa hoàn thành 
mẫu điều tra dân số. 
 
 
Có câu hỏi về trạng thái công dân trên phiếu điều tra dân số không? Những 
người không phải công dân có cần điền phiếu điều tra dân số không? 
 
KHÔNG có câu hỏi về trạng thái công dân trên phiếu điều tra dân số. 
 



Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có được thông qua mẫu điều tra dân số cho bất kỳ 
mục đích nào khác ngoài thu thập số liệu chính xác là hành vi phạm tội theo quy định 
của liên bang. Cán bộ điều tra dân số không được phép yêu cầu quý vị nộp tiền, khai 
báo số An sinh Xã hội hoặc thông tin tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. 
 
Theo quy định của pháp luật, mỗi hộ gia đình phải hoàn thành một mẫu điều tra dân số, 
bao gồm cả những người không phải công dân.  
 
 
Tôi có thể hỗ trợ cộng đồng thế nào trong cuộc điều tra dân số? 
 
Chia sẻ về tầm quan trọng của điều tra dân số đối với phân bổ quỹ và xác định đại biểu 
Quốc hội trong chính phủ. 
 
Kết hợp điều tra dân số vào chương trình giảng dạy của quý vị, bao gồm cả việc sử 
dụng tài liệu Chia sẻ Bài học của Tôi của AFT và tài liệu Số liệu Thống kê trong Trường 
học của Cục Điều tra Dân số.   
 
Giải thích rằng tất cả các hộ gia đình đều phải hoàn thành mẫu điều tra dân số. 
 
Kết nối với một Ủy ban Kiểm soát Hoàn thành Điều tra Dân số tại địa phương; đây là 
những đối tác cộng đồng làm việc để đảm bảo thu được số lượng điều tra dân số chính 
xác. 
 
Đăng áp phích điều tra dân số trên trang web nơi làm việc của quý vị, bao gồm thông 
tin về điều tra dân số trong các bản tin của trường hoặc lớp học, và cung cấp sẵn các 
tờ rơi cho các gia đình tại hành lang và lớp học. 
 
Cung cấp máy tính của nhà trường cho gia đình và các thành viên cộng đồng sử dụng 
để hoàn thành điều tra dân số.  
 
 
 
 
 


