
 
 

 

 
ជេ្រមើសបំេពញ�មអុិនធឺណិតក� �ងជំេរឿន�� ំ 2020 
 

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

សូមចូលេមើលេគហទំព័រ www.CountUsIn2020.org/hotline ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។  
 

ជំេរឿន�� ំ 2020 នឹង�ប់មនុស្ស្រគប់របូែដលរស់េ�ក� �ងសហរដ��េមរ �ក។ ជំេរឿនេនះេធ� ើេឡើង�េរៀង�ល់ 
10 �� ំម�ង េហើយ្រ�ប់ពីរេបៀបែដលថវ ��សហព័ន�ចំនួន 1.5 
្រទី�នដុ�� រ្រត�វ�នែបងែចក�េរៀង�ល់�� ំ។ �នវ �ធីពីរបី�៉ងែដលជំេរឿន�� ំ 2020 
នឹងខុស�� ពីជំេរឿន�� ំ 2010។ 

 
េ�កអ�ក�ចបំេពញជំេរឿន�� ំ 2020 �មអន�ញ! 
ជំេរឿន�� ំ 2020 
នឹង�ជំេរឿនេលើកដំបូងែដលនឹងអនុ�� តឱ្យមនុស្ស្រគប់របូបំេពញែបបបទជំេរឿន�ម 
អន�ញ។ េ�កអ�កនឹងទទួល�ន�រអេ�� ើញមួយេដើម្បីបំេពញេ��ក់ក�� លែខមី�។ 
េ�យ�្រស័យេលើរេបៀបែដលតំបន់របស់េ�កអ�កទំនង�បំេពញ�មអន�ញ 
េ�កអ�កនឹងទទួល�ន�រអេ�� ើញមួយែដលេលើកទឹកចិត�េ�កអ�កឱ្យេឆ� ើយតប�មអន�ញ 
ឬ�រអេ�� ើញមួយរមួ�មួយក្រមងសំណួរ�្រក�ស។ 
 
្រគ��រ�គេ្រចើននឹងទទួល�នលិខិតមួយេ�ក� �ងសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍ែដលអេ�� ើញពួកេគឱ្យបំេពញ�ម
អន�ញ េ�យ�នេលខស�� ល់្រគ��រពិេសសែតមួយគត់ 
និង�សយ�� ន វ �បៃនេគហទំព័រ�រ ��ល័យជំេរឿនផ� �វ�រ។ 

• ្រត�វ្រ�កដ� េ�កអ�កចូលេ��ន់េគហទំព័រជេំរឿនផ� �វ�រ�� ំ 2020 េដើម្បីបំេពញ។ 
• េលខស�� លេ់នះគួរែត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបំេពញទ្រមង់ែបបបទ�មអន�ញមួយ 

ែដលេ�កអ�កគួរ�យមនុស្ស្រគប់របូែដលរស់េ��សយ�� នរបស់េ�កអ�ក។  
 
េ�កអ�កនឹង�ចបំេពញទ្រមង់ែបបបទេ�យេ្របើកំុព្យ� ទ័រ េថេប�ត ឬ�� តហ� �ន។ 

• កម� វ �ធីរុករកល� បំផុតែដល្រត�វេ្របើេ�េពលបំេពញ�មអន�ញគឺ Internet Explorer, Safari, 
Chrome ឬ Firefox ។ 

• ឧបករណ៍ដ៏ល� បំផុតស្រ�ប់�របំេពញ�មអន�ញគឺ កំុព្យ� ទ័រ, iPhone ជំ�ន់ទី 5 
និងេ្រ�យៗេទៀត ជំ�ន់ iPad �គេ្រចើន និងទូរស័ព� និងេថេប�ត Samsung Galaxy។ 

 
្របសិនេបើេ�កអ�កមិន�នអិុនធឺណិតេទ េ�កអ�កេ�ែត�ចចូលរមួក� �ងជំេរឿន�� ំ 2020 �ន។ 

• ្របសិនេបើេ�កអ�កមិនបំេពញជេំរឿន�មអន�ញេទ 
�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើទ្រមង់ែបបបទ�្រក�សក� �ងសំបុ្រតេ�េ�កអ�កក� �ងេពលេផ�ើសំបុ្រត
េលើកទី4។ �រេផ�ើសំបុ្រតេលើកទី4 
គឺ�ែផ�កមួយៃនដំេណើរ�ររបស់ពួកេគស្រ�ប់�រេផ�ើ�រែណ�ំ 
និង�ររ�លឹកជូនេ�កអ�កេដើម្បីបំេពញ�មជំេរឿន។ 

• ប�� ល័យ និងអង��ពសហគមន៍មួយចំនួននឹងេរៀបចំកំព្យ� ទ័រ 
ឬេថេប�តែដលេយើង�ចបំេពញជំេរឿន�ន។ 
នឹងមិន�ន�រកំណត់ចំេ�ះចំនួនៃន�រេឆ� ើយតបែដល�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីឧបករណ ៍
ែតមួយេទ។ 
 

http://www.countusin2020.org/hotline


 
 

�រ�្ំរទែផ�ក��ស្រ�ប់��ែដលមិនែមនអង់េគ�ស 
ចំនួន 12 �មអន�ញ និង�មទូរស័ព�  
ទ្រមង់ែបបបទ�មអន�ញ�ចរក�ន���មិនែមនអង់េគ�សចំនួន 12៖ េអស�៉ញ ចិន 
(�ម�� ) េវៀត�ម កូេរ� រុស្ស� ី ��� ប់ ��� ឡក បូ៉ឡ� ញ ��ងំ េ្រកអូលៃហទី ព័រទុយ�� ល់ និងជបុ៉ន។ 
 
េ�កអ�កក៏�ចេ�ទូរស័ព�េ��ន់�រ ��ល័យេដើម្បីបំេពញជំេរឿន�មទូរស័ព�ឬេដើម្បីសួរសំណួរ
�នផងែដរ។ �រ�ំ្រទ�មទូរស័ព�្រត�វ�នផ�ល់ជូន���មិនែមនអង់េគ�សចំនួន 12 ��៖ 
េអស�៉ញ ចិន (កុកងឺ និងក�� ំង) េវៀត�ម កូេរ� រុស្ស� ី ��� ប់ ��� ឡក បូ៉ឡ� ញ ��ងំ េ្រកអូលៃហទី 
ព័រទុយ�� ល់ និងជបុ៉ន។ 
 
ទ្រមង់ែបបបទ�្រក�សគឺ�ចរក�នែត���អង់េគ�ស និងេអស�៉ញបុ៉េ�� ះ។ 
 
មគ� � េទសក៍��ែដល�ឧបករណ៍េ�ង្រត�វ�នបកែ្របែដល្រប�ជន�ចេ្របើេដើម្បីជួយបំេពញទ្រម
ង់ែបបបទ���អង់េគ�សរបស់ពួកេគ េហើយស�� នុ្រកមស្រ�ប់��មិនែមនអង់េគ�សចំនួន 59 
�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់�រ ��ល័យជំេរឿន េ��សយ�� ន 
www.2020census.gov/en/languages.html។ សូមេមើលសន� ឹកព័ត៌�នរបស់េយើង�ម 
www.CountUsIn2020.org/resources ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីអ� ីែដលទ្រមង់ែបបបទជំេរឿនសួរ 
រេបៀបេឆ� ើយតប និងរេបៀបទទួល�នជំនួយ។ 
 
�ររក�ចេម� ើយ�មអន�ញរបស់អ�កឱ្យ�នសុវត�ិ�ព 
�រ ��ល័យជំេរឿនកំពុងេធ� ើ�រេដើម្បីរក��រេឆ� ើយតប�មអន�ញរបស់េ�កអ�កឱ្យ�នសុវត��ិព។ 
�រ ��ល័យជំេរឿននឹងអីុន្រគីបទិន�ន័យរបស់េ�កអ�កេ��ទ្រមង់ែដលពិ�កយល់។ 
�រ ��ល័យជំេរឿននឹងអិុន្រគីបទិន�ន័យចេម� ើយពីរដង។ 
�រអិុន្រគីបេលើកដំបូងេធ� ើេឡើងេ�េពលេ�កអ�កចុចបូ៊តុងប�� �ន។ 
សំណុំៃន�រអិុន្រគីបទីពីរេធ� ើេឡើងេ�េពលែដលចេម� ើយ�នដល់មូល�� នទិន�ន័យរបស់�រ ��ល័យជំ
េរឿន។ �រ ��ល័យជំេរឿននឹង្រត�តពិនិត្យេដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដ� អ�កកែន�ងបន� ំ 
អ�កលួចចូល�មអីុនធឺណិត ឬតួអង� 
�្រកក់ៗេផ្សងៗេទៀតមិន�ចចូលដលច់េម� ើយ��ែដល�ន�ក់�មរយៈទ្រមង់ែបបបទេលើអន�
ញ�នេឡើយ។ 
 
េលើសពីេនះេទៀត 
�រ ��ល័យជេំរឿនមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យែចករ�ែលកព័ត៌�នបុគ�លរបស់េ�កអ�ក�មួយទី�� ក់�រ
រ�� ភិ�ល ម�ន� ីអេ�� ្របេវសន៍ ឬ��រណៈជនេឡើយ។ 
ច�ប់ដ៏តឹងរ �ង�រ�រចេម� ើយរបស់េ�កអ�កពី�រែចករ�ែលក! 
ចេម� ើយជំេរឿន�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�សស់្រ�ប់ែតេ�លបំណងស� ិតិបុ៉េ�� ះ។ 
 

អ�ក�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន�មេទៀតអំពីជំេរឿនេ� www.CountUsIn2020.org/resources។ 
 
 
  

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


 
 

 

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើេសចក� ីជូនដំណឹងមួយ

ដល់េ�កអ�កេ�ក� �ងសំបុ្រត�មួយនឹងេលខស

�� ល់្រគ��រ 

និងតំណមួយេ��ន់េគហទំព័រផ� �វ�រជំេរឿន 

 

្របសិនេបើេ�កអ�ក�ត់េលខស�� ល់្រគ��ររបស់េ�កអ�ក 

េ�កអ�កេ�ែត�ចបំេពញជេំរឿន�មអន�ញ�នេ�

យផ�ល់�សយ�� នរបស់េ�កអ�ក។ 

សូម្រ�កដ� 

�ប់ប�� �លមនុស្ស្រគប់របូែដលរស់េ��ស

យ�� នរបសេ់�កអ�ក 

េ�េពលេ�កអ�កបំេពញទ្រមង់ែបបបទ 

�រ�ំ្រទែផ�ក��ស្រ�ប់��ែដលមិនែមនអ

ង់េគ�សចំនួន 12  �ចរក�ន�ម 

អន�ញ និង�មទូរស័ព� 

េ�កអ�ក�ចេឆ� ើយនឹងជំេរឿន៖ 

☑ �មអីុនធឺណិត 

☑ �មទូរស័ព� 

☑ �មទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស 

 

ជេ្រមើសៃន�រេឆ� ើយតប�មអីុនធឺណិតេ�ក� �ងជំ
េរឿន�� ំ 2020 

្របសិនេបើេ�កអ�កមិនបំេពញ�

មអន�ញ ឬ�មទូរស័ព�េទ 

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើទ្រមង់ែប

បបទ�្រក�សជូនេ�កអ�ក ចូលេ��នេ់គហទំព័រផ� �វ�រ

ជំេរឿន 2020 េដើម្ីបបំេពញ 

េសចក� ីជូនដំណឹងរបស់�
 រ ��ល័យជំេរឿននឹង�ន

េលខទូរស័ព�ជំេរឿន�� ំ 
2020 

េ�កអ�ក�ចទូរស័ព�េ�េលខទូរសព័�

េ�ះេដើម្ីបបំេពញជំេរឿន 
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