
 

 

 

ຕົວເລື ອກການຕອບທາງອິ ນເຕີເນັດໃນການສໍ າຫຼວດພົນ
ລະເມື ອງ ປີ  2020 
 

ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ໂທຫາເບີ ສາຍດ່ວນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ ່ ເບີ  844-2020-API ສໍ າລັບພາສາອັງກິດ 
ແລະ ພາສາອື ່ ນໆ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ ່ ມເຕີ ມ, ເຂົ ້ າເບິ ່ ງເວັບໄຊທ໌  www.CountUsIn2020.org/hotline 

 

ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020 ຈະນັບທຸກໆຄົນທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດ. 
ການສໍ າຫຼວດຈັດຂ ້ ນໃນທຸກໆ 10 ປີ  ແລະ ໃຊ້ງົບປະມານ 1.5 ລ້ານໂດລາ ໃນການປະຕິບັດ. 
ມີ ສອງສາມວິ ທີ ທີ່ ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020 ທ່ິຈະເເຕກຕ່າງຈາກການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງໃນ ປີ  
2010.  

 

ທ່ານສາມາດຕອບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020 ຜ່ານທາງອອນໄລ໌ !  
ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020 
ຈະເປັນຄ້ັງທໍາອິ ດທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກໆຄົນປ້ອນໃສ່ເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງອອນໄລ໌ . 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍ າເຊີ ນເພ່ືອຕອບໃນກາງເດື ອນມີ ນາ. 
ອີ ງຕາມວິ ທີ ໃນພ້ືນທີ່ ເພ່ືອປ້ອນໃສ່ເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງອອນໄລ໌ , 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບຂໍ ຮ້ອງໃຫ້ປ້ອນໃສ່ເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງອອນໄລ໌  ຫືຼ 
ເຊີ ນໃຫ້ປ້ອນໃສ່ເເບບສອບຖາມທີ່ ເປັນເຈ້ຍ. 
 

ບັນດາຄອບຄົວສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍເຊີ ນໃຫ້ພວກເຂົ າຕອບຜ່ານທາງອອນໄລ໌ ໂດຍມີ ໝາຍເລກປະ
ຈໍ າຄົວເຮື ອນ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງເວບໄຊທ໌ຂອງສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຢ່າງເປັນທາງການ.  

● ໃຫ້ເເນ່ໃຈວ່າທ່ານໄປທີ່ ເວບໄຊທ໌ທາງການຂອງການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020  
● ລະຫັດນີ ້ ຄວນໃຊ້ປ້ອນໃສ່ເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງອອນໄລ໌ , 

ຊ ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ເຈົ ້ າສາມາດບອກລາຍຊື່ ທຸກໆຄົນທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ ຢູ່ຂອງເຈົ ້ າ. 
ຖ້າເຈົ ້ າເຮັດເລກລະຫັດຂອງເຈົ ້ າເສຍ, 
ເຈົ ້ າຍັງສາມາດປ້ອນໃສ່ເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງອອນໄລ໌ ທີ່ ຢູ່ໃນທີ່ ຢູ່ຂອງທ່າ
ນໄດ້.  
 ທ່ານສາມາດປ້ອນໃສ່ເເບບຟອມໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ , ເເທັບເລັດ, ຫືຼ ໂທລະສັບເເບບໃໝ່. 

● ບຣາວເຊີ ຄ້ົນຫາທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ຈະຄ້ົນຫາຄວນນໍ າໃຊ້ເມື່ ອຕອບຜ່ານທາງອອນໄລ໌ ເເມ່ນ Internet 
Explorer, Safari, Chrome, ຫືຼ Firefox.  

● ອຸປະກອນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບການຕອບຜ່ານທາງອອນໄລ໌ ເເມ່ນ ຄອມພິວເຕີ , ໂທລະສັບໄອໂຟນ 
ເວີ ຊັນ 5 ຂ ້ ນໄປ, ໄອເເພັດທຸກເວີ ຊັນ ແລະ ໂທລະສັບຊັມຊຸງກາແລັກຊີ , ແລະ ເເທັບເລັດ.  

 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າອິ ນເຕີ ເນັດໄດ້, ທ່ານກ່ໍຍັງສາມາດຮ່ວມໃນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ປີ  2020 ໄດ້ 
● ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດຕອບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງອອນໄລ໌ , 

ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະສ່ົງເເບບຟອມສະບັບເຈ້ຍໜ ່ ງສະບັບໃຫ້ທ່ານໃນລະຫວ່າງການສ່ົ
ງຈົດໝາຍຄ້ັງທີ  4 ຂອງພວກເຮົ າ. ການສ່ົງຄ້ັງທີ  4 
ຈະເປັນພາກສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂະບວນການສ່ົງຄໍ າເເນະນໍ າ ແລະ ຄໍ າເຕື ອນໃຫ້ທ່ານຕອບການສໍ າຫຼວດ.  

http://www.countusin2020.org/hotline


 

 

 

● ບາງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນຈະຕິດຕ້ັງບັນດາຄອມພິວເຕີ , ຫືຼ 
ເເທັບເລັດທີ່ ປະຊາຊົນສາມາດໄປປ້ອນຂໍ ້ ມູນໄດ້. 
ມັນຈະບໍ່ ມີ ຂອບເຂດຈໍ າກັດຈໍ ານວນຄໍ າທີ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນອຸປະກອນດຽວ.  

 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານພາສາສໍ າລັບ 12 ພາສາ 
ທີ່ ບໍ່ ເເມ່ນພາສາອັງກິດຜ່ານທາງອອນໄລ໌  ແລະ ຜ່ານທາງໂທລະສັບ  
ເເບບຟອມອອນໄລ໌ ມີ ເປັນ 12 ພາສາ ທີ່ ບໍ່ ເເມ່ນພາສາອັງກິດ ເຊັ່ ນ: ພາສາສະເປນ, ພາສາຈີ ນ 
(ພາສາຈີ ນກາງ), ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາເກົາຫີຼ, ພາສາຣັດເຊຍ, ພາສາອາຣາບິ ກ, ພາສາທັງກາໂລ, 
ພາສາໂປເເລນ, ພາສາຝຣ່ັງ, ພາສາເຮຕິ, ພາສາເຊໂອເລ, ພາສາໂປຕຸກກຣີ  ແລະ ພາສາຢີ່ ປຸ່ນ.  
 

ທ່ານຍັງສາມາດໂທຫາຫ້ອງການ ເພ່ືອສໍ າເລັດແບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຜ່ານທາງໂທລະສັບໄດ້, 
ຫືຼ ຖາມຄໍ າຖາມ. ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານພາສາມີ  12 ພາສາ ທີ່ ບໍ່ ເເມ່ນພາສາອັງກິດ ເຊັ່ ນ: ພາສາສະເປນ, 
ພາສາຈີ ນ (ພາສາຈີ ນກາງ ແລະ ຈີ ນກວາງຕຸ້ງ), ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາເກົາຫີຼ, ພາສາຣັດເຊຍ, 
ພາສາອາຣາບິ ກ, ພາສາທັງກາໂລ, ພາສາໂປເເລນ, ພາສາຝຣ່ັງ, ພາສາເຮຕິ, ພາສາເຊໂອເລ, 
ພາສາໂປຕຸກກຣີ  ແລະ ພາສາຢີ່ ປຸ່ນ. 
 

ເເບບຟອມທີ່ ເປັນເຈ້ຍມີ ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ.  
 

ຄູ່ມື ພາສາ, 
ຊ ່ ງເປັນເຄື່ ອງມື ອ້າງອີ ງທີ່ ຖືກເເປທີ່ ຜູ້ຄົນສາມາດໃຊ້ເພ່ືອຕື່ ມເເບບຟອມພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົ າ, 
ຄໍ າສັບສໍ າລັບ 59 ພາສາ ທີ່ ບໍ່ ເເມ່ນພາສາອັງກິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ 
www.2020census.gov/en/languages.html. ເຂົ ້ າເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນເເທ້ຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ່  
www.CountUsIn2020.org/resources 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ, ວິ ທີ ຕອບ, ແລະ 
ວິ ທີ ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.  
 

ຮັກສາຄໍ າຕອບຜ່ານທາງອອນໄລ໌ ໃຫ້ປອດໄພ 
ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງກໍາລັງເຮັດວຽກເພ່ືອຮັກສາຄໍ າຕອບຜ່ານທາງອອນໄລ໌ ຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອ
ດໄພ, ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະເຂົ ້ າໃນຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານເປັນຮູບເເບບທີ່ ຍາກທີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈ. 
ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະເຂົ ້ າຂໍ ້ ມູນເປັນ 2 ຄ້ັງ. 
ການເຂົ ້ າລະຫັດຄ້ັງທໍາອິ ດຈະເກີ ດຂ ້ ນເມື່ ອທ່ານກົດປຸ່ມສ່ົງ, ຊຸດການເຂົ ້ າລະຫັດຄ້ັງທີ  2 
ຈະເກີ ດຂ ້ ນເມື່ ອຄໍ າຕອບມາຮອດຖານຂໍ ້ ມູນຂອງສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ. 
ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະຕິດຕາມເຜ່ືອວ່າຜູ້ຫຼອກຫຼວງ, ເເຮັກເກີ , 
ຜູ້ກະທໍາທີ່ ບໍ່ ດີ ອື່ ນໆບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງຄໍ າຕອບທີ່ ຖືກສ່ົງຜ່ານເເບບຟອມອອນໄລ໌ ໄດ້.  
  

ນອກຈາກນ້ັນ, 
ສໍ ານັກງານການສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ເເບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ຜູ້ອື່ ນ, 
ໜ່ວຍງານຂອງລັດ, ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ກວດຄົນເຂົ ້ າປະເທດ, ຫືຼ ສາທະລະນະ. 
ກົດໝາຍຈະເຂ້ັມງວດໃນການປົກປ້ອງຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານຈາກການຖືກເເບ່ງປັນ. 
ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈະໃຊ້ສໍ າລັບຈຸດປະສົງທາງດ້ານສະຖິຕິເທ່ົານ້ັນ.  

 
ທ່ານສາມາດຫາຂໍ ້ ມູນເພີ ່ ມເຕີ ່ ມກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໄດ້ທີ ່  www.CountUsIn2020.org/resources. 

 
 

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


 

 

 

 

 


