
Tổng điều 
tra dân số rất 

quan trọng  

$6B 
Chính quyền liên bang phân 
bổ hơn sáu tỷ đô la hàng năm 
cho DC để hỗ trợ các chương 
trình thiết yếu. 

Kiểm đếm trẻ em DC !  
ĐIỀU TRA DÂN SỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẺ EM VÀ TRƯỜNG HỌC 
Chính quyền liên bang hàng năm phẩn bố 3  tỷ đô la cho ngân 
sách các trường học ở DC để đầu tư và hỗ trợ các nhu cầu thiết 
yếu và các chương trình: 

• Giáo dục đặc biệt 
• Bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá 
• Giảm số học sinh trong lớp 
• Công nghệ giảng dạy trên lớp 
• Đào tạo giáo viên 
• Các chương trình sau giờ học 
• Head Start 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số liệu điều tra được sử dụng 
để cập nhật ranh giới các khu 
phố và phường để phản ánh 
sự tăng trưởng và biến động 
trên toàn thành phố 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các cơ quan DC dùng số 
liệu chính xác của điều 
tra cho việc quy hoạch, 
ngân sách và quyết định 
chính sách cho DC. 

 
 
 
 

Thông tin tham gia điều tra tại:  
dccensus2020.dc.gov. 

Trẻ em không được điều tra là tổn thất về 
nguồn vốn đối với các trường học của DC 

Số liệu điều tra cũng được sử dụng để phân bổ tiền liên 
bang cho các chương trình xã hội như chăm sóc nuôi 

dưỡng, SNAP, Medicaid và nhà ở. 



ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2020 
Hãy tham gia 

 
 
 
 
 
 

Điều tra dân số là gì và khi nào? 
Điều tra dân số 2020 là một bản khảo sát với một vài câu hỏi cơ bản. Cứ 
mỗi 10 năm, mọi người sống ở Mỹ đều được yêu cầu  hoàn thành một 
nhiệm vụ theo hiến pháp và rất đơn giản: phản hồi với điều tra dân số 

 
Điều tra dân số hỏi các câu hỏi loại nào? 
Điều tra 2020 có các câu hỏi về tuổi, giới tính và số người sống hoặc ở 
trong nhà bạn, bao gồm cả trẻ nhỏ và sơ sinh. Điều tra dân số sắp tới bắt 
đầu trong tháng 3/2020 và trả lời rất đơn giản, an toàn và quan trọng. 

 
Cơ quan điều tra dân số đếm số người không có chỗ ở cố định 
như thế nào? 
Nhân viên điều tra dân số đếm cụ thể số người sống trong các tập thể 
như ký túc xá, doanh trại quân đội, nhà dưỡng lão, các lều trại cũng như 
người vô gia cư hoặc người bị mất nhà cửa do thiên tai. Trẻ em và gia 
đình không có chỗ ở cố định đang sống tạm với bà con, bạn bè vào ngày 
1/4/2020 sẽ được đếm cùng với địa chỉ đó 

 
 

Câu trả lời điều tra có được giũa bí mật không? 
Luật pháp yêu cầu cơ quan điều tra giữ bí mật tất cả thông tin bí mật và 
chỉ dùng để làm thống kê. Câu trả lời của bạn được bảo vệ và không thể 
dùng để chống lại bạn. Nhân viên điều tra phải thề bảo vệ thông tin cá 
nhân của bạn suốt đời và nếu vi phạm có thể bị phạt tới $250,000 
và/hoặc phạt tù tới 5 năm. 
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