
 
 

 

 

ຂ້ອຍຈະຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໃນປີ  2020 ແນວໃດ 
ແລະ ເພ ິ່ ນຈະຖາມຂ້ອຍຫຍັງແດິ່ ? 
 

ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ໂທຫາເບີ ສາຍດິ່ ວນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ ິ່ ເບີ  844-2020-API ສໍ າລັບພາສາອັງກ ດ ແລະ 
ພາສາອ ິ່ ນໆ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ ິ່ ມເຕີ ມ, ເຂົ ້ າເບ ິ່ ງເວັບໄຊທ໌  www.CountUsIn2020.org/hotline 

ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປະຈໍ າປີ  2020 ຈະນັບຄົນທຸກຄົນທີິ່ ອາໄສຢູິ່ ໃນສະຫະລັດ. 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວເປັນແບບສອບຖາມສ້ັນໆ 
ທີິ່ ຂໍ ຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານກິ່ ຽວກັບຄົວເຮ ອນຂອງທິ່ ານແລະຜູ້ທີິ່ ອາໄສຢູິ່ ໃນນ້ັນ.ຄໍ າຕອບສິ່ ວນບຸກຄົນຂອງທິ່ ານເປັນຄວາມລັ
ບແລະບໍິ່ ສາມາດແບິ່ ງປັນກັບອົງກອນຂອງລັດຖະບານອ ິ່ ນໆ, ລວມທັງອົງກອນບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍການເຂົ ້ າເມ ອງ, 
ຕໍາຫຼວດຫຼ ເຈົ ້ າຫນ້າທີິ່ ທີິ່ ຢູິ່ ອາໃສ.ລັດຖະບານໃຊ້ການນັບຈໍ ານວນປະຊາກອນເພ ິ່ ອແບິ່ ງປັນການເປັນຕົວແທນທາງດ້າ
ນການເມ ອງແລະເພ ິ່ ອກໍານົດວິ່ າບິ່ ອນໃດບ້າງທີິ່ ຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. 
 

ຂ້ອຍຈະຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໃນປີ  2020 ແນວໃດ? 
ໃນເດ ອນມີ ນາ 2020. 
ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສົິ່ ງຂໍ ້ ມູນທາງໄປສະນີ ຫາຄົວເຮ ອນເພ ິ່ ອເຊ ນພວກເຂົ າເຈົ ້ າໃຫ້ຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນ
ຄົວ.ມີ ສາມວ ທີ ທີິ່ ຈະເຂົ ້ າຮິ່ ວມ: 

ທາງອອນໄລນ໌ 

 

  ເປັນຄ້ັງທໍາອ ດທີິ່ , ທິ່ ານຈະສາມາດປະກອບແບບຟອມການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ 
ຂອງທິ່ ານອອນໄລນ໌ໄດ້.ຄົວເຮ ອນສິ່ ວນໃຫຍິ່ ຈະໄດ້ຮັບຈົດຫມາຍເຊີ ນໃຫ້ພວກເຂົ າ 
ຕອບແບບອອນໄລນ໌, ດ້ວຍຫມາຍເລກ ID ຄົວເຮ ອນທີິ່ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ 
ແລະທີິ່ ຢູິ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຢິ່ າງເປັນທາງການ.  
 

  ແບບຟອມການຕອບຄໍ າຖາມດ້ວຍຕົນເອງທາງອ ນເຕີ ເນັດມີ ໃຫ້ 12 ພາສາທີ ິ່  
ບໍ ິ່ ແມິ່ ນພາສາອັງກ ດລວມທັງຈີ ນ (ຢິ່ າງງິ່ າຍ),  ພາສາຍີ ິ່ ປຸິ່ ນ, ພາສາເກົ າຫຼີ , 
ພາສາຕາກາລັອກ, ແລະພາສາຫວຽດນາມ. 

ທາງໂທລະສັບ 

 

ທິ່ ານສາມາດໂທຫາເບີ ຊິ່ ວຍເຫຼ ອຕອບແບບສອບຖາມການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ 
ເພ ິ່ ອຖາມຄໍ າຖາມແລະເພ ິ່ ອຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວທາງໂທລະສັບໄດ້. 
 

  ການຊິ່ ວຍເຫຼ ອທາງໂທລະສັບມີ ໃຫ້ໃນພາສາອັງກ ດແລະພາສາທີ ິ່ ບໍ ິ່ ແມິ່ ນພາສາອັງກ ດ 
 12 ພາສາ ລວມທ້ັງ ພາສາຈີ ນ (ແມນດາຮ ນແລະແຄນໂຕນີ ສ), ພາສາຍີ ິ່ ປຸິ່ ນ, 
ພາສາເກົ າຫຼີ , ພາສາຕາກາລັອກ, ແລະພາສາຫວຽດນາມ. ຜິ່ ານຫມາຍເລກໂທຟຮີ  
ຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ ແຕິ່ ລະພາສາ, ຜູ້ໂທສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນເພີ ິ່ ມເຕີ ມ 
ກິ່ ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ, ຖາມຄໍ າຖາມແລະຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດ 
ສໍ າມະໂນຄົວຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຜິ່ ານທາງໂທລະສັບໄດ້.  

ທາງເຈ້ຍ    ທິ່ ານສາມາດຕອບແບບຟອມທາງເຈ້ຍກໍິ່ ໄດ້. ບາງເຮ ອນ - ປະມານຫນ ິ່ ງໃນຫ້າ - 
ຈະໄດ້ຮັບແບບຟອມໃນການສົິ່ ງໄປສະນີ ຄ້ັງທໍາອ ດ. 
ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບເຈ້ຍແບບຟອມຈາກໄປສະນີ ຄ້ັງທີ ສີິ່ .  
 

ເຈ້ຍແບບຟອມມີ ໃຫ້ໃນພາສາອັງກ ດແລະພາສາສະເປນເທົ ິ່ ານ້ັນ.   

http://www.countusin2020.org/hotline


ຂ້ອຍຈະຕ້ອງຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວເມ ິ່ ອໃດ? 
ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສົິ່ ງຂໍ ້ ມູນທາງໄປສະນີ ຫຼາຍເທ ິ່ ອ, ເພ ິ່ ອຊັກຊວນໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບ: 

ເດ ອນມີ ນາ  
12-20 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສົິ່ ງບັດເຊ ນທາງໄປສະນີ ໃຫ້ຕອບການສໍ າຫຼວດ 
ສາມເທ ິ່ ອ. 

ເດ ອນມີ ນາ  
16-24 

ຈົດຫມາຍເຕ ອນຈະຖ ກສົິ່ ງໃຫ້ຄົວເຮ ອນທີິ່ ຍົງບໍິ່ ມັນໄດ້ຕອບເທ ິ່ ອ. 

ເດ ອນມີ ນາ 26 -ເດ ອນເມສາ 3 ໄປສະນີ ຍະບັດແຈ້ງເຕ ອນຈະຖ ກສົິ່ ງໄປຍັງຄົວເຮ ອນທີິ່ ຍັງບໍິ່ ທັນໄດ້ຕອບເທ ິ່ ອ. 

ເດ ອນເມສາ 8-16 ຈົດຫມາຍແຈ້ງເຕ ອນແລະເຈ້ຍແບບຟອມຈະຖ ກສົິ່ ງໄປຄົວເຮ ອນທີິ່ ຍັງ 
ບໍິ່ ທັນໄດ້ຕອບເທ ິ່ ອ. 

ເດ ອນເມສາ 20-27 ໄປສະນີ ຍະບັດແຈ້ງເຕ ອນອັນສຸດທ້າຍຈະຖ ກສົິ່ ງອອກໄປ. 

ເດ ອນພຶດສະພາ13 ພະນັກງານກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະເລີິ່ ມຕ້ົນໄປຍິ່ ຽມຍາມຄົວເຮ ອນທີິ່  
ຍັງບໍິ່ ທັນໄດ້ຕອບເທ ິ່ ອ. 

 

ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020 ຈະຖາມຫຍັງຂ້ອຍ? 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020 ຄວນໃຊ້ເວລາພຽງບໍິ່ ຫຼາຍນາທີ  ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ສໍ າເລັດແລະຖາມຄໍ າຖາມ ຂ້າງລຸິ່ ມນີ ້ . 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020 ຈະຖາມກິ່ ຽວກັບຄົວເຮ ອນຂອງທິ່ ານ.  

ຈໍ ານວນຄົນທີິ່ ອາໄສຢູິ່ ຫຼ ຢູິ່ ໃນທີິ່ ຢູິ່  
ຂອງທິ່ ານໃນວັນທີ  1 ເມສາ.  

ລວມທຸກຄົນໃນເຮ ອນຂອງທິ່ ານ, ເຖ ງແມິ່ ນວິ່ າພວກເຂົ າບໍ ິ່ ກິ່ ຽວຂ້ອງ 
ກັບທິ່ ານ.ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວນັບປະຊາຊົນທຸກຄົນໃນ 
ສະຫະລັດອາເມລ ກາ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ, ຄົນບໍ ິ່ ມີ ພົນລະເມ ອງ, 
ຜູ້ເຊົ ິ່ າ - ທຸກຄົນ.  

ທິ່ ານເປັນເຈົ ້ າຂອງເຮ ອນ 
ຫຼ ເຊົິ່ າເຮ ອນຢູິ່ ?  

ຕອບວິ່ າທິ່ ານເປັນເຈົ ້ າຂອງເຮ ອນຫຼ ເຊົ ິ່ າເຮ ອນຢູິ່   

ເບີ ໂທລະສັບ  ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວພຽງແຕິ່ ຈະໃຊ້ຫມາຍເລກໂທລະສັບ 
ຂອງທິ່ ານຖ້າຈໍ າເປັນເພ ິ່ ອທຸລະກ ດຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ 
ຢິ່ າງເປັນທາງການ. 

 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020 ຈະຖາມກິ່ ຽວກັບບຸກຄົນແຕິ່ ລະຄົນທີິ່ ອາໃສຢູິ່ ໃນຄົວເຮ ອນຂອງທິ່ ານ. 

ຊ ິ່ , ອາຍຸ, ວັນເດ ອນປີ ເກີດ, 
ແລະເພດ. 

ປ້ອນຊ ິ່ , ອາຍຸ, ແລະວັນເດ ອນປີ ເກີ ດຂອງແຕິ່ ລະຄົນ. ກະລຸນາສັງເກດວິ່  
າສໍ າລັບເພດ, ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວພຽງແຕິ່ ໃຫ້ຄໍ າຕອບເລ ອກວິ່ າ 
ຊາຍແລະຍ ງເທົ ິ່ ານ້ັນ. 

ຄວາມສໍ າພັນກັບບຸກຄົນ 
ທີິ່ ເຮັດປະກອບແບບຟອມ.  

ມີ ລາຍຊ ິ່ ຄວາມສໍ າພັນທີ ິ່ ທິ່ ານສາມາດເລ ອກໄດ້, ລວມທັງຄູິ່ ສົມລົດ 
(ເພດດຽວກັນຫຼ ກົງກັນຂ້າມ), ອ້າຍຫຼ ເອ ້ ອຍ, ພໍິ່ ແມິ່ , ເພ ິ່ ອນຮິ່ ວມຫ້ອງ, ຫຼ ຢິ່ າງອ ິ່ ນ 

ເຊ ້ ອຊາດ  ທິ່ ານສາມາດເລ ອກຫນຶ ິ່ ງຫຼ ຫຼາຍເຊ ້ ອຊາດກໍິ່ ໄດ້.ຖ້າທິ່ ານລະບຸວິ່ າຕົນເອງ 
ເປັນຄົນຫຼາຍເຊ ້ ອຊາດ ທິ່ ານສາມາດຫມາຍກິ່ ອງດຽວຫຼ ຫຼາຍກິ່ ອງສໍ າລັບ 
ເຊ ້ ອຊາດຂອງທິ່ ານ ແລະຂຽນລາຍລະອຽດເພີ ິ່ ມເຕີ ມກິ່ ຽວກັບພ ້ ນຫລັງ 



ເຊ ້ ອຊາດຂອງທິ່ ານ. 
 

ບໍ ິ່ ໄດ້ມີ ກິ່ ອງໃຫ້ຫມາຍໄດ້ທຸກກຸິ່ ມເຊ ້ ອຊາດ.ຖ້າກຸິ່ ມເຊ ້ ອຊາດຂອງທິ່ ານ 
ບໍ ິ່ ໄດ້ມີ ລະບູໄວ້, ທິ່ ານສາມາດຂຽນລາຍລະອຽດເພີ ິ່ ມເຕີ ິ່ ມກິ່ ຽວກັບພ ້ ນຫລັງ 
ເຊ ້ ອຊາດຂອງທິ່ ານໄດ້. 

ມາຈາກຣີ ສແປນ ກ  ນີ ້ ຖາມວິ່ າທິ່ ານເປັນຊາວຣີ ສແປນ ກຫຼ ລາຕ ນ.ນີ ້ ແມິ່ ນຖ ວິ່ າເປັນຊົນເຜົິ່ າ, 
ບໍ ິ່ ແມິ່ ນເຊ ້ ອຊາດ.ຫມາຍເພີ ິ່ ມເຕີ ິ່ ມນອກຈາກກິ່ ອງເຊ ້ ອຊາດ. 

 

ການສໍ າຫຼວດປະຊາກອນ ປີ  2020 ຈະບໍິ່ ມີ ຄໍ າຖາມກິ່ ຽວກັບສັນຊາດ ຫຼ  ການເປັນພົນລະເມ ອງ. 
 

ຖ້າຫາກວິ່ າມີ ຄົນຫຼາຍກວິ່ າຫົກຄົນອາໄສຢູິ່ ໃນເຮ ອນຂອງທິ່ ານ, ທິ່ ານພຽງແຕິ່ ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານ ສໍ າລັບຄົນທີິ່  7 
ຄົນແລະຄົນຕໍິ່ ໆ ມາ.ຂໍ ້ ມູນພ ້ ນຖານແມິ່ ນຊ ິ່ , ອາຍຸ, ວັນເດ ອນປີ ເກີດ, ເພດ, ເຊ ້ ອຊາດ, 
ແລະວິ່ າບຸກຄົນນ້ັນມີ ຄວາມກິ່ ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທີິ່ ເຮັດແບບຟອມແນວໃດ. 
 

ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020 ຈະບໍິ່ ຖາມຫຍັງຈາກຂ້ອຍ? 
ແບບຟອມນີ ້ ຈະບໍິ່ ຖາມກິ່ ຽວກັບການເຂົ ້ າເມ ອງ ຫຼ  ສັນຊາດ ຫຼ  ການເປັນພົນລະເມ ອງຂອງທິ່ ານ. 
ແບບຟອມກໍິ່ ຍັງຈະບໍິ່ ຂໍ ເອົ າເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທິ່ ານ. 
 

ຂ້ອຍຕ້ອງຕອບຄໍ າຖາມທັງຫມົດບໍ ? 
ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງກໍານົດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ ້ າຮິ່ ວມໃນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວແລະຕອບຄໍ າຖາມທັງຫມົດ.
ຜູ້ທີິ່ ຕອບໃຫ້ຊ ິ່ ແລະທີິ່ ຢູິ່ ຂອງພວກເຂົ າ, ແຕິ່ ວິ່ າຂ້າມຄໍ າຖາມຂໍ ້ ຫຼ ສອງຂໍ ້ , ກໍິ່ ຍັງຈະຖ ກນັບ. 
ຖ້າທິ່ ານຂ້າມຄໍ າຖາມຈໍ ານວນຫນຶິ່ ງຫຼ ບໍິ່ ຕອບຄໍ າຖາມກິ່ ຽວກັບການສໍ າຫຼວດທັງຫມົດ, ພະນັກງານສໍ າຫຼວດ 
ຈະມາຮອດບ້ານຂອງທິ່ ານເພ ິ່ ອຂໍ ຂໍ ້ ມູນທີິ່ ຂາດຫາຍໄປ.ຕອບຄໍ າຖາມທຸກຂໍ ້ ຢິ່ າງຖ ກຕ້ອງ; ຢິ່ າຕົວະເວລາ 
ຕອບການສໍ າສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ. 
 

ຄໍ າຕອບຂອງຂ້ອບເປັນຄວາມລັບບໍ ? 
ການຕອບສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໃນປີ  2020 ເປັນອັນຕະລາຍກັບຂ້ອຍໄດ້ບໍ ? 

• ການຮັກສາຄວາມລັບ: ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວທັງຫມົດເປັນຄວາມລັບ.ຕາມກົດຫມາຍ, 
ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວບໍິ່ ສາມາດແບິ່ ງປັນຂໍ ້ ມູນຂອງບຸກຄົນໃດໆ ໃຫ້ກັບຜູ້ໃດ, ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ 
ອໍ ານາດທາງການເຂົ ້ າເມ ອງ, ອົງກອນຂອງລັດຖະບານອ ິ່ ນໆ ແລະຕໍິ່ ກັບສາທາລະນະ . ກົດຫມາຍ 
ລັດຖະບານກາງມີ ການປົກປ້ອງຄວາມລັບຢິ່ າງສູງສຸດສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ 
ແລະປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນຂອງທິ່ ານ. 

• ໂທດ: ພະນັກງານຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວທຸກຄົນສາມາດເຂົ ້ າເຖ ງຂໍ ້ ມູນຂອງທິ່ ານໄດ້ສາບານ 
ໄວ້ດ້ວຍຊີ ວ ດວິ່ າຈະປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນຂອງທິ່ ານ.ຖ້າຜູ້ໃດລະເມີ ດກົດຫມາຍນີ ້ , ມັນເປັນອາຊະຍາກໍາ 
ຂອງລັດຖະບານກາງ; ມີ ການລົງໂທດຮ້າຍແຮງ, ລວມທັງການຕັດສ ນໂທດຄຸກຂອງ 
ລັດຖະບານກາງເຖ ງຫ້າປີ , ການປັບໃຫມເຖ ງ 250,000 ໂດລາຫຼ ທັງສອງ. 

• ການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນ: ນອກຈາກນ້ັນ, ຄໍ າຕອບທີິ່ ເກັບກໍາໂດຍກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວສາມາດນໍ າໃຊ້ 
ເພ ິ່ ອວັດຖຸປະສົງທາງສະຖ ຕ ເທົິ່ ານ້ັນ.ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວເຜີຍແຜິ່ ສະຖ ຕ ລວມທັງຫມົດ 
ເທົິ່ ານ້ັນ ແລະອາດຈະບໍິ່ ເຜີຍແຜິ່ ຂໍ ້ ມູນທີິ່ ຈະລະບຸຕົວບຸກຄົນ, ທຸລະກ ດຫຼ ອົງກອນ. ອົງກອນຂອງ 
ລັດຖະບານກາງ, ຂອງລັດ, ແລະຂອງລັດຖະບານ ຫ້າມບໍິ່ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນສະຖ ຕ ທີິ່ ຖ ກສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍ 
ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວທີິ່ ເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍກັບບຸກຄົນທີິ່ ຕອບການສໍ າຫຼວດ 
ສໍ າມະໂນຄົວ. 

 



ແລ້ວຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການຄວາມຊິ່ ວຍເຫຼ ອດ້ານພາສາເພ ິ່ ອປະກອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະ
ໂນຄົວປີ  2020? 
ທາງອອນໄລນ໌: ແບບຟອມການຕອບຄໍ າຖາມດ້ວຍຕົນເອງທາງອ ນເຕີເນັດມີ ໃຫ້ 12 ພາສາທີິ່ ບໍິ່ ແມິ່ ນ 
ພາສາອັງກ ດລວມທັງຈີ ນ (ຢິ່ າງງິ່ າຍ),  ພາສາຍີິ່ ປຸິ່ ນ, ພາສາເກົາຫຼີ , ພາສາຕາກາລັອກ, ແລະພາສາ ຫວຽດນາມ.  
 

ທາງໂທລະສັບ: ການຊິ່ ວຍເຫຼ ອທາງໂທລະສັບມີ ໃຫ້ໃນພາສາອັງກ ດແລະພາສາທີິ່ ບໍິ່ ແມິ່ ນພາສາອັງກ ດ  
12 ພາສາ ລວມທ້ັງ ພາສາຈີ ນ (ແມນດາຮ ນແລະແຄນໂຕນີ ສ), ພາສາຍີິ່ ປຸິ່ ນ, ພາສາເກົາຫຼີ , ພາສາ ຕາກາລັອກ, 
ແລະພາສາຫວຽດນາມ. ຜິ່ ານຫມາຍເລກໂທຟຮີ ຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວແຕິ່ ລະພາສາ, 
ຜູ້ໂທສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນເພີິ່ ມເຕີມກິ່ ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ, ຖາມຄໍ າຖາມແລະຕອບຄໍ າຖາມ 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຜິ່ ານທາງໂທລະສັບໄດ້. 
 

ທາງເຈ້ຍ: ເຈ້ຍແບບຟອມມີ ໃຫ້ໃນພາສາອັງກ ດແລະພາສາສະເປນເທົິ່ ານ້ັນ. 
 
ແຫຼິ່ ງຂໍ ້ ມູນການຊິ່ ວຍເຫຼ ອດ້ານພາສາ: ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວກໍາລັງຜະລ ດປະມວນຄໍ າສັບພາສາ, ບັດລະບຸພາສາ, 
ແລະຄູິ່ ມ ພາສາໃນ 59 ພາສາທີິ່ ບໍິ່ ແມິ່ ນພາສາອັງກ ດ ເຊ ິ່ ງຈະມີ ໃຫ້ຢູິ່ ເວັບໄຊທ໌  
www.2020census.gov/en/languages.html.  
 

ທິ່ ານສາມາດຊອກຫາຂໍ ້ ມູນກິ່ ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ, ລວມທັງເອກສານຂໍ ້ ມູນເພ ິ່ ອໃຫ້ 
ສະມາຊ ກຊຸມຊົນແລະອົງກອນຊຸມຊົນຂອງທິ່ ານທີ ິ່  www.CountUsIn2020.org/resources. 

 

http://www.2020census.gov/en/languages.html
http://www.countusin2020.org/resources

