
 
 
 

 
 
េតើខ� � ំេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន�� 2ំ020 េ�យរេបៀប� 

េហើយេតើេគសួរខ� �ពំីអ� ីខ�ះ? 
 
�នសំណួរែមនេទ? សូមេ�ទូរស័ព� េ��ន់ែខ្សទូរស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ែផ�កជំេរឿនរបស់េយើង�មេលខ 
844-2020-API ស្រ�ប់ជំនួយ�ំ្រទ���អង់េគ�ស និង��ដៃទេផ្សងេទៀត។ សូមចូលេមើលេគហ

ទំព័រ www.CountUsIn2020.org/hotline ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។  
 
ជំេរឿន�� ំ2020 នឹង�ប់ប�� �លចំនួន្រប�ជន�ងំអស់ែដលរស់េ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក។ ជំេរឿន
គឺ�ក្រមងសំណួរខ� ីមួយែដលស◌ួរព័ត៌�នមូល�� នអំពី្រគ��ររបស់អ�ក និង 
ចំនួនស�ជិកែដលរស់េ�ក� �ងេ�ះ។ �រេឆ� ើយតបរបស់អ�កគឺ��រស�� ត់ េហើយនឹងមិន្រត�វ�នែចក
រ�ែលក�មួយ�� ក់�ររ�� ភិ�លដៃទេទៀត រមួ�ន�រអនុវត�ន៍អេ�� ្របេវសន៍នគរ�ល ឬ ��� ធរ
លំេ��� ន�េដើម។  រ�� ភិ�លេ្របើ្រ�ស់ចំនួន្រប�ជនេដើម្បីែបងែចកអ�កតំ�ងនេ��យ និង 
កំណត់�រចំ�យធន�ន។ 
 
េតើខ� � ំេឆ� ើយតបេ�នងឹជំេរឿន�� 2ំ020 េ�យរេបៀប�?  
េ�ែខមី� �� ំ2020 �រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើពត៌័�នេ��ន់្រគ��រនីមួយៗ 
ក� �ងេ�លបំណងអេ�� ើញពួកេគឱ្យេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន។ �នវ �ធីបី�៉ងក� �ង�រចូលរមួ៖ 
 

អន�ញ

 

 េលើកដំបូង អ�ក�ចបំេពញសំណុែំបបបទជំេរឿនរបស់អ�ក�ម្របព័ន� អីុនធឺណិត�ន។ 
្រគ��រ�គេ្រចើននឹងទទួល�នលិខិតមួយច�ប់ែដលេស� ើ 

 សុំេ�យពួកេគេឆ� ើយតប�មរយៈ្របព័ន� អីុនធឺែណតេ�យ�នេលខស�� ល់ 
 ្រគ��រែតមួយគត់ និង េគហទំព័រផ� �វ�ររបស់�រ ��ល័យជំេរឿន។ 
 

  សំណុំែបបបទេឆ� ើយតបេ�យខ� �នឯង�ម្របព័ន� អិុនធឺណិត�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់ 12 
��ែដលមិនែមន���អង់េគ�ស រមួ�ន��ចិន (�ម�� ) ��ជបុ៉ន 
��កូេរ���ឡ� ក និង ��េវៀត�ម។ 

ទូរស័ព�  
 

 

 អ�ក�ចេ�េ��ន់ទូរស័ព�ជំនួយេដើម្ប�ីកសួរ និង េឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន  
 �មទូរស័ព�។  
 
 �រ�ំ្រទ�មទូរស័ព��នផ�ល់ជូន ���អង់េគ�ស និង 12 ��េទៀត 
 ែដលមិនែមន���អង់េគ�ស រមួ�ន��ចិន (��ចិនកុកងឺ និង ��ំង) 
��ជបុ៉ន ��កូេរ��� ��ឡ� ក និង��េវៀត�ម។ 
អ�កេ�ចូល�ចទទួល�នព័ត៌�នបែន�មស� ីពី�រេធ� ើជំេរឿន សួរសំណួរ 

 �ក់ព័ន�េផ្សងៗ និង ផ�ល់ចេម� ើយែបបបទជំេរឿនរបស់ពួកេគ�មទូរស័ព��ម 
 រយ◌ៈ្របព័ន� ទូរស័ព�ឥតគិតៃថ�របស់�រ ��ល័យជំេរឿនស្រ�ប់��នីមួយៗ។  

្រក�ស

 

 អ�ក�ចេឆ� ើយតប�ទ្រមង់្រក�ស។ ផ�ះមួយចំនួន - ្របែហលមួយក� �ង្រ�ំផ�ះ - នឹងទទួល
�នែបបបទ្រក�សមួយច�ប់េ�ក� �ង�រេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ដំបូង។ អ�ក�ល់�� នឹង
ទទួល�នទ្រមង់ែបបបទ្រក�សេ�្រតឹម�រេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍េលើកទីបួន។  
 

 ទ្រមង់�្រក�ស�នផ�ល់ជូនែតក� �ង ��អង់េគ�ស និង េអស�៉ញបុ៉េ�� ះ។  

 

http://www.countusin2020.org/hotline


េតើខ� � ំេឆ� ើយតបេ�នងឹជំេរឿនេ�េពល�?  
�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើព័ត៌�ន�េ្រចើនេលើកេដើម្បេីលើកទឹកចិត�េ�យ្រប�ជនេឆ� ើយតប៖ 

 ៃថ�ទី 12 - ៃថ�ទី 20 ែខមិ� �រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើលិខិតអេ�� ើញេ��ន់្រគ��រនីមួយៗេដើម្បី
េឆ� ើយតប�មរយៈ�រេផ�ើសំបុ្រតបីដង�ច់េ�យែឡកពី�� ។  

ៃថ�ទី 16 - ៃថ�ទី 24 ែខមិ� ្រគ��រែដលមិន�នេឆ� ើយតបនឹងទទួល�នសំបុ្រតរ�លឹក។ 

ៃថ�ទី 26 មិ� - ៃថ�ទី 3 ែខេម� ្រគ��រែដលមិន�នេឆ� ើយតបនឹងទទួល�នសំបុ្រតរ�លឹក។ 

ៃថ�ទី 8 - ៃថ�ទី 16 ែខេម� ្រគ��រែដលមិន�នេឆ� ើយតបនឹងទទួល�នសំបុ្រតរ�លឹក និង 
ទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស។ 

ៃថ�ទី 20 - ៃថ�ទី 27 ែខេម� សំបុ្រតរ�លឹកេលើកចុងេ្រ�យនឹង្រត�វ�នេផ�ើជូនផងែដរ។ 

ៃថ�ទី 13 ែខឧស� បុគ�លិក�រ ��ល័យជំេរឿននឹង�ប់េផ�ើមចុះេ�សួរសុខទុកចំេ�ះ្រគ�
�រ�ែដលមិន�ន់�នេឆ� ើយតប។ 

 
 
េតើជំេរឿនេ��� ំ2020 នឹងសួរខ� � ំពអី� ីខ�ះ? 
�រេធ� ើជំេរឿន�� ំ2020 ្រត�វ�រចំ�យេពលែតបុ៉�� ន�ទីបុ៉េ�� ះេដើម្បីបំេពញ និង សួរសំណួរ�ងេ្រ�ម។  
ជំេរឿនេ��� 2ំ020 នឹងសួរអំពី្រគ��ររបស់អ�ក។  

ចំនួនមនុស្សែដលរស់េ� ឬ 
�� ក់
េ�ក� �ង�សយ័�� នរបស់អ�កេ�
ៃថ�ទី1 ែខេម�។ 

រមួប�� �លស�ជិក្រគប់�� ែដលរសេ់�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក េ�ះបីពួកេគ
ពុំ�ប់�ច់�ម�មួយនឹងអ�កក� ី។ 
�រេធ� ើជំេរឿន�ប់មនុស្ស�ងំអស់េ�សហរដ��េមរ �ក�ប់
ប�� �ល�ងំកុ�រតូចៗ ្រប�ពលរដ�ែដលមិន�ន់�នស�� តិ 
អ�កជួលផ�ះ - ្រគប់�� ។ 

េតើអ�ក�នផ�ះខ� �នឯង ឬ 
ជួលផ�ះេគ? 

 សូមេឆ� ើយ�អ�ក��� ស់ផ�ះ ឬ ជួលផ�ះេគ។ 

េលខទូរស័ព� �រ ��ល័យជំេរឿននឹងេ្របើេលខទូរស័ព�របស់អ�ក្របសិន��ំ�ច់
ស្រ�ប់�ជីវកម�របស់�រ ��ល័យជំេរឿនផ� �វ�រ។ 

 
ជំេរឿនេ���  ំ2020 នឹងសួរអំពីបុគ�ល�� ក់ៗែដលរស់េ�ក� �ង្រគ��ររបស់អ�ក។  

េ�� ះ �យ ុៃថ�ែខ�� ំកំេណើត 
និង េភទ  

ប�� �លេ�� ះ �យ ុនិង ៃថ�ែខ�� ំកំេណើតរបស់ស�ជិក 
�� ក់ៗ។ សូមកត់ស�� ល់� ស្រ�ប់េភទ �រ ��ល័យជំេរឿន
ផ�ល់ជេ្រមើសែត ្រប �ស និង ្រសី ែតបុ៉េ�� ះ។ 

ទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លែដល 
បំេពញសំណុំែបបបទ 

�នប�� ីទំ�ក់ទំនងែដលអ�ក�ចេ្រជើសេរ �ស�នរមួ�ងំ ប� ី ្របពន�  
(េភទដូច��  ឬ ផ� �យ�� )  
បងប� �ន្រប �ស ឬ បងប� �ន្រស ីឪពុក �� យ មិត�រមួ�� ក់ ឬ អ�កដៃទ។  

�តិ�សន៍ អ�ក�ចេ្រជើសេរ �សយកស�� តិមួយ ឬ េ្រចើន�ងេនះ។ ្របសិនេបើអ�ក
�កូន�ត់េ្រចើនស�� តិ អ�ក�ចពិនិត្យេមើល្របអប់ែតមួយ ឬ 
្របអប់េ្រចើន ស្រ�ប់្រក �មពូជ�សន៍របស់អ�កេហើយសរេសរព័ត៌�ន
លម� ិតបែន�មេទៀតអំពី�តិ�សន៍របស់អ�ក។  
 



មិន�ន�តិ�សន៍�ងំអស់សុទ�ែត្រត�វ�ន�យប�� ី
ស្រ�ប់េ្រជើសេរ �សេឡើយ។ ្របសិនេបើ្រក �ម�តិ�សន៍របស់អ�ក
មិន�នក� �ងប�� េីទ អ�ក�ចសរេសរលម� ិតបែន�មេទៀតអំពី្របវត� ិ 
�តិ�សន៍របស់អ�ក�ន។ 

្របភពេដើមជន�តិេអស�៉ញ ែផ�កេនះនឹងសួរ�េតើ អ�ក�ជន�តិនិ�យ��េអស�៉ញ ឬ 
��ំង។ េនះ្រត�វ�ន�ត់ទុក���តិ�សន៍មិនែមន�
ពូជ�សន៍េទ។ 
គូសយកជេ្រមើសេនះបែន�មចំេ�ះ្របអប់�តិ�សន៍។ 

 
ជំេរឿន�� ំ 2020 នឹងមិនសួរអ�កនូវសំណួរអំពី�ព�្រប�នជនេឡើយ។ 
 
្របសិនេបើ�នមនុស្សេ្រចើន�ង 6 �ក់រស់េ�ក� �ងផ�ះរបស់អ�ក អ�ក្រ�ន់ែតផ�ល់ព័ត៌�ន
មូល�� នរបស់ស�ជិកទី7  និង ប�� ប់�នេហើយ។ ព័ត៌�នមូល�� ន�នដូច� េ�� ះ �យុ 
ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត េភទ �តិ�សន៍ និង ទំ�ក់ទំនងបុគ�លេ�ះ�មួយបុគ�លែដលបំេពញ
សំណុំែបបបទ។  
 
េតើអ� ីខ�ះែដលជំេរឿនេ���  ំ2020 នឹងមនិសួរខ� � ំ? 
ទ្រមង់ែបបបទនឹងមនិសួរអ�កអំពីអេ�� ្របេវសន ៍ឬ�� ន�ពៃន�ព�្រប�ជនរបស់អ�កេឡើយ ។ 
ទ្រមង់ក៏មិនសួរអំពីេលខសន� ិសុខសង�ម (SSN) របស់អ�កែដរ។ 
 
េតើខ� � ្ំរត�វែតេឆ� ើយនឹងសំណួរ�ងំអស់ឬេទ? 
ច�ប់សហព័ន�ត្រម�វឱ្យ្រប�ជន្រគប់របូចូលរមួក� �ងជំេរឿន និង េឆ� ើយ្រគប់សំណួរ�ងំអស់។ អ�ក
េឆ� ើយសំណួរែដលផ�លេ់�� ះ និង �ស័យ�� នរបស់ពួកេគ បុ៉ែន� រ�លងសំណួរមួយ ឬ ពីរក៏េ�ែត្រត�វ�ន
�ប់ប�� �លែដរ។ ្របសិនេបើអ�ករ�លងសំណួរ�េ្រចើន ឬ មិនេឆ� ើយសំណួរជំេរឿន�ល់ែតេ�ះ 
បុគ�លិកជំេរឿន�ចនឹងចុះេ�ផ�ះរបស់អ�កេដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នែដលនូវខ�ះ�ត។ េឆ� ើយសំណួរ
�ងំអស់េ�យេ�� ះ្រតង់ កំុកុហកេពលេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន។ 
 
េតើ�រេឆ� ើយតបរបស់ខ� � ំ��រស�� ត់ឬេទ?  
េតើ�រេឆ� ើយតបេ�នឹង�រេធ�ើជំេរឿន��  ំ2020 �ចេធ�ើឱ្យបះ៉�ល់ដល់ខ� �ែំដរេទ? 

• �រស�� ត់៖ ព័ត៌�នជំេរឿន�ងំអស់គឺ��រស�� ត់។ �មច�ប់ �រ ��ល័យជំេរឿន 
មិន�ចែចករ�ែលកព័ត៌�នរបស់បុគ�ល��� ក់�មួយមនុស្ស�� ក់េទៀត�នេទ  
ែដលក� �ងេ�ះរមួ�ន�ងំ ��� ធរអេ�� ្របេវសន៍ �� ក់�ររ�� ភិ�លដៃទេទៀត និង 
��រណជន�      េដើម។ ច�ប់របស់សហព័ន��ន�រ���រស�� ត់�៉ងរ �ង�ំបំផុត
ស្រ�ប់ទិន�ន័យជំេរឿន និង �រ�រព័ត៌�នរបស់អ�ក។ 

• �រពិន័យ៖ បុគ�លិក�រ ��ល័យជំេរឿន�ងំអស់ែដល�នលទ��ពេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យរបស់អ�ក្រត�វ
ស្បថអស់មួយជីវ �តេដើម្ប�ីរ�រព័ត៌�នរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើនរ��� ក់បំ�នច�ប់េនះ 
�នឹង�� យ�បទឧ្រកិដ�របស់សហព័ន�  �ចទទួល�រពិន័យធ�ន់ធ�រ រមួ�ងំ�រផ��� េ�ស�ក់
ពន���រសហព័ន� រហូតដល់ 5 �� ំ ពិន័យ�្រ�ក់រហូតដល់ $250,000 ឬ �ងំពីរករណីក៏��ន។ 

• �រ�រ�រទិន�ន័យ៖ េលើសពីេនះេទៀត  �រេឆ� ើយតបែដល្របមូល�នេ�យ�រ ��ល័យ
ជំេរឿននឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែតេ�លបំណងស� ិតិែតបុ៉េ�� ះ។ �រ ��ល័យជំេរឿន
េធ� ើ�រេ�ះពុម�ែតស� ិតិសរុបបុ៉េ�� ះ េហើយ�ចមិនេ�ះផ�យព័ត៌�នែដលនឹងកំណត់
អត�ស�� ណបុគ�ល��� ក់ �ជីវកម� ឬ អង��រ�មួយេឡើយ។ ទី�� ក់�ររ�� ភិ�ល សហព័ន� រដ� 
និង រដ�្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យេ្របើ ទិន�ន័យស� ិតិែដលបេង� ើតេឡើងេ�យ
�រ ��ល័យជំេរឿនែដល�ចេធ� ើឱ្យប៉ះ�ល់ ដលបុ់គ�ល��� ក់ែដល�នេឆ� ើយតបេ�នឹង
ជំេរឿនេឡើយ។ 

 
 



ចុះេបើខ� � ំ្រត�វ�រជំនួយ��េដើម្ីបបំេពញជំេរឿន�� ំ 2020? 
អន�ញ៖ សំណុែំបបបទេឆ� ើយតបេ�យខ� �នឯង�ម្របព័ន� អិុនធឺណិត�នផ�ល់ជូនក� �ង 12 
��ែដលមិនែមន���អង់េគ�ស រមួ�ងំ��ចិន (�ម�� ) ជបុ៉ន កូេរ�  ��ឡ� ក និង 
��េវៀត�ម។  
 
ទូរស័ព� ៖ �រ�ំ្រទ�មទូរស័ព�្រត�វ�នផ�ល់ជូន���អង់េគ�ស និង 12 ��េទៀតែដល មិនែមន�
��អង់េគ�ស រមួ�ងំ��ចិន (��ចិនកុកងឺ និង ��ំង) ��ជបុ៉ន ��កូេរ� 
����ឡ� ក និង ��េវៀត�ម។ �មរយៈេលខទូរស័ព�ឥតគិតៃថ�របស់ 
�រ ��ល័យជំេរឿនស្រ�ប់��នីមួយៗ  អ�កេ�ចូល�ចទទួល�នព័ត៌�នបែន�មស� ីពី �រេធ� ើជំេរឿន  
សួរសំណួរ�ក់ព័ន� េផ្សងៗ និង ផ�ល់ចេម� ើយដល់ែបបបទេធ� ើជំេរឿន�មទូរស័ព�។  
 
្រក�ស៖ ទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់ ��អង់េគ�ស និង េអស�ញ។ 
 
ធន�នជំនួយ��៖ �រ ��ល័យជំេរឿន�នបេង� ើតស�� នុ្រកម�� ប័ណ� ស�� ល�់� និង 
មគ� � េទសក៍�����មិនែមនអង់េគ�សចំនួន 59 ��ែដល�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រ 
www.2020census.gov/en/languages.html។  

 
អ�ក�ចែស� ងរកធន�នបែន�មអំពីជំេរឿន រមួ�ន�ងំ្រក�ស Fact ស្រ�ប់ស�ជិកសហគមន៍ និង 

អង��រេផ្សងៗ�មសហគមន៍�មរយៈ  www.CountUsIn2020.org/resources។ 

 

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

	តើខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងជំរឿនឆ្នាំ2020 ដោយរបៀបណា
	ហើយតើគេសួរខ្ញុំពីអ្វីខ្លះ?
	តើខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងជំរឿនឆ្នាំ2020 ដោយរបៀបណា?
	តើខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងជំរឿននៅពេលណា?
	តើជំរឿននៅឆ្នាំ2020 នឹងសួរខ្ញុំពីអ្វីខ្លះ?
	តើអ្វីខ្លះដែលជំរឿននៅឆ្នាំ 2020 នឹងមិនសួរខ្ញុំ?
	តើខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់ឬទេ?
	តើការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំជាការសម្ងាត់ឬទេ?
	តើការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ 2020 អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដែរទេ?
	ចុះបើខ្ញុំត្រូវការជំនួយភាសាដើម្បីបំពេញជំរឿនឆ្នាំ 2020?


