
 

 

 

 

 
ວິ ທີ ການລະບຸຕົວຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 

 
ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ໂທຫາເບີ ສາຍດ່ວນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງພວກເຮົ າໄດູ້ ທີ ່ ເບີ  844-2020-API ສໍ າລັບພາສາອັງກິດ ແລະ 

ພາສາອື ່ ນໆ. ສໍ າລັບຂໍ ູ້ ມ ນເພີ ່ ມເຕີ ມ, ເຂົ ູ້ າເບິ ່ ງເວັບໄຊທ໌  www.CountUsIn2020.org/hotline 
 

ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະສ່ົງຄົນມາທີ່ ເຮື ອນຂູ້ ອຍບໍ ? 
ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະເລີ່ ມໃນເດື ອນມີ ນາ ປີ  2020 ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີ ກຂອງອາລາສກາ ແລະ 
ທຸກຄົວເຮື ອນຈະໄດູ້ ຮັບການເຊີ ນເພ່ືອຕອບຂໍ ູ້ ມ ນຂອງພວກເຂົ າໃນເດື ອນ ມີ ນາ 2020. 
ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະສ່ົງຄໍ າເເນະນໍ າ ແລະ 
ຄໍ າເເຈູ້ ງເຕືອນໃຫູ້ ທ່ານຕອບໃນການສໍ າຫຼວດຈົນເຖິງທູ້ າຍເດື ອນເມສາ. 
ທ່ານສາມາດຕອບຄໍ າຖາມໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອອນໄລ໌  ຫຼື  ຜ່ານທາງເເບບຟອມເຈູ້ ຍ. 
ຖູ້ າທ່ານຕອບຟອມການສໍ າຫຼວດໃນເດື ອນມີ ນາ ຫຼື  ເມສາ, 
ຫັຼງຈາກນັູ້ ນຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະບໍ ່ ສ່ົງແບບຟອມເຖິ ງເຮື ອນຂອງທ່ານ 
ເພື ່ ອຮັບຄໍ າຕອບຂອງທ່ານທີ ່ ຂາດຫາຍ. ເລີ ່ ມເເຕ່ກາງເດື ອນພຶ ດສະພາ, 
ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະມາເເວ່ເເຕ່ລະຄົວເຮື ອນທີ ່ ຍັງບໍ ່ ໄດູ້ ຕອບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
 

ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງເເມ່ນຫຍັງ? 
ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ຫຼື  
ຄົນສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງເເມ່ນຄົນທີ່ ຖື ກຈູ້ າງຈາກຊຸມຊົນທູ້ ອງຖ່ິນຂອງທ່ານໂດຍສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງເ
ພ່ືອມາເຄາະປະຕ  ແລະ 
ເກັບກໍາຄໍ າຕອບກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງສໍ າລັບບັນດາຄົວເຮື ອນທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດູ້ ໃຫູ້ ຄໍ າຕອບໃນການສໍ າຫຼ
ວດ.   
 

ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະມາເຄາະປະຕ ເມື່ ອໃດ? 
ສໍ າລັບບັນດາພືູ້ ນທີ່ ສ່ວນໃຫ່ຍ, 
ບັນດາຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະໄປຢູ້ ຽມຢາມເເຕ່ລະຄົວເຮື ອນໃນເດື ອນພຶດສະພາ ເຖິງ 
ທູ້ າຍເດື ອນກໍລະກົດ. ໃນເຂດທີ່ ມີ ນັກສຶ ກສາວິ ທະຍາໄລນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ອນທີ່ ມີ ປະຊາຊົນອາໄສຢ ່ ຫຼວງຫຼາຍ 
(ຕົວຢ່າງ, ບັນດາສ ນອາວຸໂສ), ຂະບວນການນີ ູ້ ຈະເລີ່ ມຕົູ້ ນໃນເດື ອນເມສາ. 
 

ນີ ູ້ ເເມ່ນວິ ທີ ລະບຸຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
ກ່ອນອື ່ ນໝົດ, ຂໍ ເບິ ່ ງບັດປະຈໍ າຕົວຂອງພວກເຂົ າ, 
ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງທຸກຄົນຈະຖື ປູ້ າຍຂອງລັດຖະບານທີ ່ ປະກອບມີ : ຊື ່ , ຮ ບຖ່າຍ, 
ກາລາຍນໍ ູ້ າຂອງຫູ້ ອງການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຂອງສະຫະລັດ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸ.  
 
 

 
 

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

 
 

 
 
 

ໂລໂກູ້ ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງທີ ່  www.census.gov 
 

• ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງປະກອບມີ ຖົງພະນັກງານກັບໂລໂກູ້ ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
ແລະ ໂທລະສັບໄອໂຟນ. 

• ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະສະເໜີຈົດໝາຍເປັນພາສາອັງກິດຈາກສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເ
ມື ອງໃຫູ້ ທ່ານ ຊຶ່ ງເປັນຈົດໝາຍທາງການທີ່ ລະບຸວ່າຍູ້ ອນຫຍັງພວກເຂົ າຈຶ່ ງມາຢູ້ ຽມທີ່ ຢ ່ ອາໄສຂອງທ່ານ.  

• ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະດໍ າເນີ ນການເດີ ນສໍ າຫຼວດຂອງພວກເຂົ າໃນລະຫວ່າງເວລາທູ້ ອງຖ່ິນ 
9 ໂມງເຊົ ູ້ າ ແລະ 9 ໂມງເເລງ 

• ເມື່ ອມີ ການຮູ້ ອງຂໍ , ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະໃຫູ້ ຂໍ ູ້ ມ ນຕິດຕ່ໍຂອງຜ ູ້ ຄຸມງາມຂອງພວກເຂົ າ 
ແລະ/ຫຼື  ເບີ ໂທລະສັບສໍ າລັບ ສ ນສໍ າຫຼວດປະຈໍ າພາກພືູ້ ນ (https://2020census.gov/en/contact-us/rcc) 
ຊຶ່ ງຈະຄວບຄຸມກິດຈະກໍາທັງໝົດທີ່ ຕາງໜູ້ າໃຫູ້ ພາກສະໜາມຢ ່ ໃນພືູ້ ນທີ່ ຂອງທ່ານໃຫູ້ ທ່ານຮ ູ້  

• ຖູ້ າທ່ານຕູ້ ອງການຢັູ້ ງຢື ນເປັນເອກະລາດວ່າບຸກຄົນທີ່ ເຄາະປະຕ ຂອງທ່ານເປັນພະນັກງານຂອງສໍ ານັກງານ
ສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ, ທ່ານສາມາດ ຕິດຕ່ໍຫາສ ນສໍ າຫຼວດປະຈໍ າພາກພືູ້ ນຢ ່ ໃນພືູ້ ນທີ່ ຂອງທ່ານ.  

• ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະບໍ ່ ເຄີ ຍຂໍ ເຂົ ູ້ າໄປໃນເຮື ອນທ່ານ 
 

ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະຖາມຂູ້ ອຍຫຍັງແດ່?  
ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະຖາມຄໍ າຖາມທີ່ ປະກົດມີ ຢ ່ ໃນເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
(ທ່ານຕູ້ ອງມີ ອາຍຸຢ່າງໜູ້ ອຍ 15 ປີ ເພ່ືອທີ່ ຈະຕອບຄໍ າຖາມ): ທີ່ ຢ ່ , ໝາຍເລກໂທລະສັບ, 
ຈໍ ານວນຄົນທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນເຮື ອນທ່ານ, ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະເຊົ່ າ ຫຼື  ເປັນເຈົ ູ້ າຂອງເຮື ອນ, ແລະ 
ຂໍ ູ້ ມ ນພືູ້ ນຖານກ່ຽວກັບຜ ູ້ ອາໄສເເຕ່ລະຄົນ (ຊື່ , ອາຍຸ, ວັນເດື ອນປີ ເກີດ, ເພດ, ຄວາມສໍ າພັນກັບທ່ານ, ເຊື ູ້ ອຊາດ, 
ຊົນເຜ່ົາ). ຢ່າລື ມຈ່ົງລວມທຸກຄົນທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນທີ່ ຢ ່ ຂອງທ່ານ --ເດັກເເດງ, ເດັກນູ້ ອຍ, ສະມາຊິ ກຄອບຄົວຄົນອື່ ນໆ, 
ເພ່ືອນຮ່ວມຫູ້ ອງ, ບາງຄັູ້ ງຄົນລື ມລວມທັງເດັກນູ້ ອຍເຂົ ູ້ າພູ້ ອມ, 
ເເຕ່ມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍໃນການນັບພວກເຂົ າເຂົ ູ້ າອີ ກຄື ກັນ. 
ໃຫູ້ ເບິ່ ງເອກະສານຂໍ ູ້ ມ ນຂອງພວກເຮົ າກ່ຽວກັບການນັບຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນູ້ ອຍຂອງທ່ານໄດູ້ ທີ່  
www.CountUsIn2020.org/resources ສໍ າລັບຂໍ ູ້ ມ ນເພ່ີມເຕີມ.   
 

ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະບໍ ່ ຖາມສະຖານະຄວາມເປັນພົນລະເມື ອງ, ໃບຂັບຂີ ່ ;ເລກປະກັນສັງຄົມ; 
ບັດເຄດິ ດ, ທະນາຄານ, ຫຼື  ຂໍ ູ້ ມ ນທາງການເງິ ນອື ່ ນໆ: ເງິ ນ ຫຼື  ການບໍ ລິ ຈາກ, ລະຫັດ PIN ຫຼື  ລະຫັດລັບ 
 

ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະຕິດຕາມຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ເເນວໃດໃນເດື ອນພຶດສະພາຖູ້ າຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າບໍ່ ຕອບຄໍ າຖາມ
ໃນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ? 

• ເລີ່ ມເເຕ່ກາງເດື ອນພຶດສະພາ, 
ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະມາເຄາະປະຕ ຂອງທ່ານເພ່ືອເກັບກໍາຄໍ າຕອບຂອງທ່ານ. 
ທ່ານສາມາດຕອບໃຫູ້ ສໍ າເລັດກັບຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຢ ່ ຕ່ໍໜູ້ າປະຕ ຂອງທ່ານ. 
ຖູ້ າທ່ານເຮັດບໍ່ ໄດູ້ ດ່ັງນີ ູ້ , ທ່ານກ່ໍສາມາດເຮັດເອງຜ່ານທາງອີ ນເຕີເນັດ ຫຼື  
ຜ່ານທາງໂທລະສັບໃນເດື ອນກໍລະກົດ. 

• ຖູ້ າບໍ່ ມີ ໃຜຕອບຢ ່ ທີ່ ປະຕ , ພວກເຂົ າຈະຕິດ “ໃບມາຢູ້ ຽມ” ໃວູ້ ທີ ຄົວເຮື ອນ 
ໃຫູ້ ທ່ານສາມາດປູ້ ອນຄໍ າຕອບຜ່ານທາງອອນໄລ໌  ຫຼື  ຜ່ານທາງໂທລະສັບ. 

• ຖູ້ າທ່ານຍັງບໍ່ ຕອບ, ພວກເຂົ າຈະມາອີ ກ ແລະ ຕິດໃບໄປສະນີ ຕິດຕາມໃນອາທິດຕ່ໍມາ 
• ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະມາຢູ້ ຽມສື ບຕ່ໍ ຫຼື  ໂທນໍ າຈົນຮອດ 6 ຄັູ້ ງ.  

http://www.census.gov/
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http://www.countusin2020.org/resources


 

 

 

• ຫັຼງຈາກລອງມາຄັູ້ ງທີ່ ສາມ, ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງສາມາດຖາມຄົນທີ່ ຢ ່ ໃກູ້ ທີ່ ເຊື່ ອຖື ໄດູ້ ໃຫູ້ ເປັນ 
“ຕົວເເທນ” ສໍ າລັບການເກັບຂໍ ູ້ ມ ນ ເຊັ່ ນວ່າ: ເພ່ືອນບູ້ ານ, ຄົນສ່ົງຈົດໝາຍ, ແລະ ອື່ ນໆ, 
ຕ່ໍຈາກນັູ້ ນຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈຶ່ ງປູ້ ອນຂໍ ູ້ ມ ນໃສ່.  

• ການຊ່ວຍເຫຼື ອດູ້ ານພາສາ: ເມື່ ອຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງພົບອຸປະສັກດູ້ ານພາສາທີ່ ໜູ້ າປະຕ , 
ພວກເຂົ າຈະສະແດງບັດປະຈໍ າຕົວພາສາ ຊຶ່ ງມີ ຂໍ ູ້ ຄວາມສັູ້ ນໆໃນ 59 ພາສາທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພາສາອັງກິດ. 
ຜ ູ້ ດໍ າເນີ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງໃຊູ້ ບັດປະຈໍ າຕົວພາສາ ເພ່ືອຊ່ວຍລະບຸພາສາທີ່ ຄົວເຮື ອນເວົ ູ້ າ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫູ້ ຜ ູ້ ທີ່ ສາມາດເວົ ູ້ າພາສານັູ້ ນຕິດຕາມຄົວເຮື ອນນັູ້ ນໄດູ້ . 
 

ທ່ານສາມາດຫາຂໍ ູ້ ມ ນເພີ ່ ມເຕີ ່ ມກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໄດູ້ ທີ ່  www.CountUsIn2020.org/resources. 
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