
 

 

Lý Do Điều Tra 

Cuộc Điều Tra Dân Số năm 2020 khá dễ dàng. Các câu hỏi rất đơn giản. 

Cuộc điều tra dân số đưa ra các câu hỏi giúp cung cấp thông tin tổng quát về dữ l 

iệu dân số của đất nước. 

Kết quả cuộc điều tra dân số ảnh hưởng đến tiếng nói của quý vị trong chính phủ,  

khoản tài trợ mà cộng đồng của quý vị sẽ nhận được và việc lập kế hoạch tương lai  

của cộng đồng quý vị. 

Khi quý vị điền vào bản điều tra dân số này, quý vị sẽ giúp: 

• Xác định số ghế trong Quốc Hội mà tiểu bang của quý vị có được. 

• Định hướng cách thức phân bổ số tiền hơn $675 tỉ trong quỹ tài trợ liên 

bang cho các tiểu bang và cộng đồng mỗi năm. 

• Tạo việc làm, cung cấp nhà ở, chuẩn bị ứng phó các trường hợp khẩn cấp, cũng 

như xây dựng trường học, đường xá và bệnh viện. 

Số Dân (Số Người Đang Sinh Sống hoặc Cư Trú) 

Chúng tôi đưa ra câu hỏi này để thu thập con số chính xác về số lượng người tại mỗi 

địa chỉ vào Ngày Điều Tra Dân Số, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Mỗi thập kỷ, kết quả 

của cuộc điều tra dân số sẽ xác định số ghế trong Quốc Hội mà tiểu bang của quý vị 

có được. Các viên chức địa phương và tiểu bang sử dụng số liệu điều tra dân số để 

vạch ra ranh giới cho các khu vực như khu vực bầu cử, khu vực lập pháp tiểu bang và 

khu học chánh. 

Bất Kỳ Người Nào Khác Sinh Sống hoặc Cư Trú 

Mục tiêu của chúng tôi là đếm số lượng người trong một lần, chỉ đúng một lần và ở 

đúng địa điểm nơi họ sống trong Ngày Điều Tra Dân Số. Dựa trên mục tiêu này, 

chúng tôi đưa ra câu hỏi này để đảm bảo rằng tất cả mọi người sống tại một địa chỉ 

đều được tính đến. 

Chủ Sở Hữu Nhà/Người Thuê Nhà 

Chúng tôi hỏi về việc sở hữu nhà hay thuê nhà để lập số liệu thống kê về người sở 

hữu nhà ở và người thuê nhà. Tỷ lệ sở hữu nhà ở là một chỉ số của nền kinh tế quốc 

gia và giúp quản lý các chương trình nhà ở và thông báo các quyết định quy hoạch. 

Số Điện Thoại 

Chúng tôi xin số điện thoại phòng trường hợp chúng tôi cần liên lạc với quý vị. 

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ số điện thoại của quý vị và sẽ chỉ liên lạc với 

quý vị nếu cần thực hiện công việc theo quy định của Cục Điều Tra Dân Số. 

 

 

Tên 

Chúng tôi hỏi tên để đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhà đều được tính 

đến. Việc liệt kê tên của từng người trong gia đình giúp người được hỏi kể ra tất 

cả các thành viên, đặc biệt là trong các hộ gia đình lớn mà người được hỏi có 

thể quên mất ai đã được tính và ai chưa được tính. 



 
 

 

Giới Tính 

Chúng tôi hỏi về giới tính của từng người để tạo ra số liệu thống kê về nam và 

nữ. Dữ liệu điều tra dân số về giới tính được sử dụng trong việc lập kế hoạch và 

tài trợ cho các chương trình của chính phủ, cũng như trong việc đánh giá các 

chương trình và chính sách khác của chính phủ để đảm bảo phục vụ cho nhu 

cầu của nam và nữ một cách công bằng và bình đẳng. Những số liệu thống kê 

này cũng được sử dụng để thực thi pháp luật, quy định và chính sách chống 

phân biệt đối xử trong các chương trình của chính phủ và trong xã hội. 

Tuổi và Ngày Sinh 

Chúng tôi hỏi về tuổi và ngày sinh để tìm hiểu quy mô và đặc điểm của các nhóm 

tuổi khác nhau đồng thời để trình bày các dữ liệu khác theo độ tuổi. Các cơ quan địa 

phương, tiểu bang, bộ lạc và liên bang sử dụng dữ liệu về tuổi để lập kế hoạch và tài 

trợ cho các chương trình của chính phủ cung cấp hỗ trợ hoặc dịch vụ cho các nhóm 

tuổi cụ thể, như trẻ em, người trong độ tuổi lao động, phụ nữ trong độ tuổi sinh con, 

hoặc nhóm dân số già. Những số liệu thống kê này cũng giúp thực thi pháp luật, quy 

định và chính sách chống phân biệt đối xử theo độ tuổi trong các chương trình của 

chính phủ và trong xã hội. 

Người Gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, La-tinh hoặc Tây Ban Nha 

Chúng tôi hỏi về việc một người có nguồn gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha hay La 

tinh hoặc gốc Tây Ban Nha để lập số liệu thống kê về nhóm dân tộc này. Dữ liệu thu 

thập được trong câu hỏi này là cần thiết để các cơ quan liên bang theo dõi việc tuân 

thủ các quy định về chống phân biệt đối xử, như Luật về Quyền Bỏ Phiếu và Luật 

Dân Quyền. 

Chủng Tộc 

Chúng tôi hỏi về chủng tộc của một người để lập các số liệu thống kê về chủng tộc và 

trình bày số liệu thống kê khác theo nhóm chủng tộc. Dữ liệu được thu thập trong câu 

hỏi này là cần thiết để các cơ quan liên bang giám sát việc tuân thủ các quy định về 

chống phân biệt đối xử, như theo Luật về Quyền Bỏ Phiếu và Luật Dân Quyền. Các 

chính quyền tiểu bang sử dụng dữ liệu này để xác định các khu vực bỏ phiếu của quốc 

hội, tiểu bang và địa phương. 

Một Người Sinh Sống hoặc Cư Trú tại Nơi Nào Khác Không 

Mục tiêu của chúng tôi là đếm số lượng người trong một lần, chỉ đúng một lần và ở 

đúng địa điểm nơi họ sống trong Ngày Điều Tra Dân Số. Dựa trên mục tiêu này, 

chúng tôi đặt câu hỏi này để đảm bảo các cá nhân không được liệt kê tại nhiều địa 

chỉ. 

Mối Quan Hệ 

Chúng tôi hỏi về mối quan hệ của từng người trong một hộ gia đình với một người 

trung tâm để đưa ra các ước tính về gia đình, hộ gia đình và các nhóm khác. 

Dữ liệu về mối quan hệ được sử dụng trong việc lập kế hoạch và tài trợ cho các 

chương trình của chính phủ cung cấp tài trợ hoặc dịch vụ cho các gia đình, những 

người đang sống hoặc nuôi con một mình, ông bà sống cùng với cháu hoặc các hộ 

gia đình khác đủ điều kiện nhận hỗ trợ thêm. 
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