
 
 

 

 

រេបៀបកំណត់អត�ស�� ណម�ន� ីជំេរឿន 
 

�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។ 
 
េតើ�រ ��ល័យជំេរឿននឹងប�� �ននរ��� ក់មកផ�ះរបស់ខ� � ំឬ? 
�រេធ� ើជំេរឿន�ន�ប់េផ�ើមេ�ែខមក� �� ំ2020 េ�តំបន់�� យ�ច់្រស�លៃនរដ�����  េហើយ្រក �ម្រគ��រ
សឹង�ងំអស់នឹងទទួល�ន�រអេ�� ើញរបស់ពួកេគឲ្យេឆ� ើយតបេ�ក� �ង ែខមិ� �� ំ 2020។ 
�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើ�រែណ� ំ
និង�ររ�លឹក�មសំបុ្រតជូនេ�កអ�កេដើម្បីបំេពញជេំរឿនរហូតដល់ដំ�ច់ែខេម�។ 
េ�កអ�ក�ចេឆ� ើយតប�មទូរស័ព� �មអន�ញ ឬ�មរយៈទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស។ 
្របសិនេបើេ�កអ�កេឆ� ើយតបនឹងជំេរឿនេ�ែខមី� ឬេម� 
េ�ះម�ន� ីជំេរឿននឹងមិនមកដល់ផ�ះរបស់េ�កអ�កេដើម្បីយក�រេឆ� ើយតបែដលរ�លងខក�នរបស់អ�កេឡ ើយ។ 
�ប់ពី�ក់ក�� លែខឧស� ម�ន� ីជំេរឿននឹងចុះេ�ដល់ផ�ះ្រគ��រ�ែដលមិន�ន់�នេឆ� ើយតបេ�នឹង
ជំេរឿន។ 
 
េតើម�ន� ីជំេរឿនគឺ�នរ�? 
ម�ន� ីជំេរឿនគឺ�អ�កែដល្រត�វ�នជួលពីសហគមន៍ក� �ងមូល�� នរបស់េ�កអ�កេ�យ�រ ��ល័យជេំរឿនេដើម្បីចុះ
េ�ដល់ផ�ះរបស់េ�កអ�ក និង្របមូលចេម� ើយជំេរឿនស្រ�ប់្រគ��រ�ងំអស់ែដលមិន�ន់�នបំេពញ។  
 

េតើេ�េពល�ម�ន� ីជំេរឿននឹងចុះេ�ដល់ផ�ះរបស់េ�កអ�ក? 
ស្រ�ប់តំបន់�គេ្រចើន ម�ន� ីជំេរឿននឹងចុះេ�ដល់ផ�ះ�ប់ពីែខឧស�ដល់ចុងែខកក��។ 
េ�ក� �ងតំបន់ែដល�ននិស្សិតម�វ �ទ�ល័យរស់េ�េ្រ�បរ �េវណ�� និងកែន�ងែដលមនុស្សរស់េ��្រក �មធំៗ 
(ឧ�ហរណ៍ មជ្ឈមណ� ល�ស់ជ�) ដំេណើរ�រេនះ�ប់េផ�ើមេ�េដើមែខេម�។ 

 
េនះគឺ�រេបៀបែដលេ�កអ�កកំណត់អត�ស�� ណម�ន�ជីំេរឿន៖ 
ដំបូង ្រត�វសុំេមើល�� កស�� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ។ 
្រគប់បុគ�លិកជំេរឿន�ងំអស់�ន�ក់�� កស�� ផ� �វ�ររបស់រ�� ភិ�លែដលរមួ�ន េ�� ះ របូថតពួកេគ 
�� មេមើលេឃើញ្រពលិៗៃន�រ ��ល័យជំេរឿនសហរដ��េមរ �ច និង�លបរ �េច�ទផុតកំណត់។ 
 
 

 
 
 

 
 
 

ឡ� េ�� �រ ��ល័យជំេរឿនពី www.census.gov 

 

 

• ម�ន� ីជំេរឿន�� យ�បូបផ� �វ�រែដល�នឡ� េ�� �រ ��ល័យជំេរឿន និងទូរស័ព� iPhone។ 

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


 
 

• ម�ន� ីជំេរឿននឹងផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវលិខិត���អង់េគ�សពី�រ ��ល័យជំេរឿនែដល�នក�លលិខិត
ផ� �វ�រប�� ក់ពីមូលេហតុែដលពួកេគមកដល់លំេ��នរបស់េ�កអ�ក។ 

• ម�ន� ីជំេរឿនេធ� ើ�រ�ររបស់ពួកេគេ�ចេ�� ះេ�៉ង 9 ្រពឹកដល់េ�៉ង 9 �� ច េ�៉ងក� �ងតំបន់។ 
• �ម�រេស� ើសំុ ម�ន�ជីំេរឿននឹងផ�ល់ជូនេ�កអ�កនូវព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង 

និង/ឬេលខទូរស័ព�របស់អ�កេមើល�រខុស្រត�វ�� ល់របស់ពួកេគស្រ�ប់មជ្ឈមណ� លជំេរឿន្រប�ំតំបន់រប
ស់េ�ក (https://2020census.gov/en/contact-us/rcc) 
ែដល្រត�តពិនិត្យសកម��ពរបស់អ�កតំ�ង្រគប់វ �ស័យ េ�ក� �ងតំបន់របស់េ�កអ�ក។ 

• ្របសិនេបើេ�កអ�កចង់ប�� ក់េ�យឯក�ជ្យ� 
អ�កែដលេ��ត់�� ររបស់េ�កអ�ក�បុគ�លិក�រ ��ល័យជេំរឿន 
េ�កអ�ក�ច�ក់ទងមជ្ឈមណ� លជំេរឿន្រប�ំភូមិ�គស្រ�ប់តំបន់អ�ក�ន។ 

• ម�ន� ីជំេរឿននឹងមិនេស� ើសុំចូលក� �ងផ�ះរបស់េ�កអ�កេទ។  
 

េតើម�ន� ីជំេរឿននឹងសួរខ� � ំពីអ� ីខ�ះ? 
ម�ន� ីជំេរឿននឹងសួរែតសំណួរែដល�នេ�ក� �ងទ្រមង់ែបបបទជំេរឿនបុ៉េ�� ះ (េ�កអ�ក្រត�វ�ន�យុ�៉ងតិច 15 
�� ំេដើម្បីេឆ� ើយសំណួរ)៖ �សយ�� ន េលខទូរស័ព� ចំនួនមនុស្សែដលរស់េ�ក� �ងផ�ះរបស់េ�កអ�ក 
មិន�ែតេ�កអ�កជួល ឬ��� ស់ផ�ះ និងព័ត៌�នមូល�� នអំពីអ�ករស់េ�ក� �ងផ�ះ�� ក់ៗ (េ�� ះ �យ ុ
ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត េភទ ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�ក ពូជ�សន៍ �តិពិន� � )។ សូមចង�ំ� 
្រត�វ�ប់ប�� �លមនុស្ស្រគប់របូែដលរស់េ��សយ�� នរបស់េ�កអ�ក -- �រក កុ�រតូចៗ 
ស�ជិក្រគ��រេផ្សងេទៀត និងមិត�រមួបន�ប់។ េពលខ�ះ េយើងេភ�ច�ប់ប�� �ល កុ�រតូចៗ 
បុ៉ែន���ន�រៈសំ�ន់�ស់ក� �ង�រ�ប់ពួកេគផងែដរ។ សូមេមើលសន� ឹកព័ត៌�នរបស់េយើងអំពី�រ�ប់្រគ��រ 
និងកុ�រតូចៗរបស់េ�កអ�ក�មេគហទំព័រ www.CountUsIn2020.org/resources ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 
 
ម�ន� ីជំេរឿននឹងមិនសួរព�ី� ន�ព�ពលរដ� ប័ណ� េបើកបរ េលខសន� ិសុខសង�ម ប័ណ� ឥណ�ន ធ��រ 
ឬព័ត៌�នហិរ�� វត� �េផ្សងេទៀត ្រ�ក់ឬ�របរ ��� ក ឬ PIN កូដ ឬ�ក្យស�� ត់របសេ់�កអ�កេឡ ើយ។ 
េតើ�រ ��ល័យជំេរឿននឹង�ម�ន�មួយខ� � ំ�៉ងដូេម�ច ្របសិនេបើខ� � ំមិនបំេពញជំេរឿនេ�ែខឧស�? 

• �ប់េផ�ើមេ��ក់ក�� លែខឧស� 
ម�ន� ីជំេរឿននឹងមកដល់ផ�ះរបស់េ�កអ�កេដើម្បី្របមូលចេម� ើយរបស់េ�កអ�កស្រ�ប់ជំេរឿន។ 
េ�កអ�ក�ចបំេពញជំេរឿនរបស់េ�កអ�ក�មួយម�ន� ីជំេរឿនេ�េពលពួកេគមកដល់�ត់�� ររបស់េ�
កអ�ក។ ្របសិនេបើេ�កអ�កមិនេធ� ើែបបេនះេទ 
េ�កអ�កេ�ែត�ចបំេពញជំេរឿនរបស់េ�កអ�ក�ន�មរយៈ�រេឆ� ើយតបេ�យខ� �នឯង�មអន�
ញ ឬ�មរយៈទូរស័ព�រហូតដល់ែខកក��។ 

• ្របសិនេបើ�� ននរ�េបើក�� រេទ ពួកេគនឹងទុកប័ណ� ៃ្របសណីយ៍ 
“េសចក� ីជូនដណឹំងអំពី�រមកជួបេ�ផ�ះ” 
ែដល�នេលខស�� ល់្រគ��រែដលេ�កអ�ក�ចេ្របើេដើម្បីបំេពញជេំរឿន�មអន�ញ ឬ�មទូរស័ព�។ 

• ្របសិនេបើេ�កអ�កេ�ែតមិនបំេពញ ពួកេគនឹង្រតឡប់មកវ �ញ 
េហើយទុកប័ណ� ៃ្របសណីយ�៍ម�នមួយសន� ឹកេ�មួយស�� ហ៍េ្រ�យ។ 

• ម�ន� ីជំេរឿននឹងបន�មកដល់ផ�ះ ឬទូរស័ព�មករហូតដល់ចំនួន្រ�ំមួយដង។ 
• ប�� ប់ពី�រព��មេលើកទីបី ម�ន� ីជំេរឿន�ច�កសួរ ែដលគួរឱ្យទុកចិត��នែដល 

េ�ម� � ំេ�ះេដើម្បីទទួល�នព័ត៌�ន ដូច� អ�កជិត�ង អ�ករត់សំបុ្រត ។ល។ ប�� ប់មក 
ម�ន� ីជំេរឿននឹងបំេពញ�រេច� ើយតបេ�យែផ�កេលើព័ត៌�នេ�ះ។ 

• ជំនួយែផ�ក��៖ េ�េពលម�ន� ីជំេរឿនជួប្របទះនឹងឧបសគ�ែផ�ក��េ��ត់�� រ ពួកេគនឹង�ច
ប�� ញប័ណ�  ស�� ល់��ែដលសំែដងេចញ�លក�ណៈពិេសសនូវេសចក� ីែថ�ង�រណ៍ខ� ី���
មិនែមនអង់េគ�សចំនួន 59 ��។ ម�ន� ីជំេរឿនេ្របើ្រ�ស់ប័ណ� ស�� ល់��
េដើម្បជួីយកំណត់អត�ស�� ណ��ែដល្រត�វ�ននិ�យេ�យ្រក �ម្រគ��រ 
េហតុេនះនរ��� ក់ែដលនិ�យ��េ�ះ�ច�ម�នបន��មួយ្រក �ម្រគ��រេ�ះ�ន។ 
 

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

https://2020census.gov/en/contact-us/rcc
http://www.countusin2020.org/resources
https://www.countusin2020.org/resources


 
 

 
 

រេបៀបកំណត់អត�ស�� ណម�ន� ីជំេរឿន 
 
េ�កអ�ក�ចបំេពញជំេរឿន៖ 
��� �មអន�ញ 

��� �មទូរស័ព�  
��� �មទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស 
 

ម�ន� ីជំេរឿន�ច្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណ                            
េ�យ�រ ��ល័យជំេរឿនផ� �វ�ររបស់ពួកេគ៖                                             

ប័ណ� ស�� ល់ខ� �ន 
�បូបឬកុំព្យ� ទ័រយួរៃដ 
សំបុ្រត 

 
 
ម�ន� ីជំេរឿននឹងមិនេស� ើសុំចូលក� �ងផ�ះរបស់េ�កអ�កេទ 
 

 
 
 

សូមចង�ំ� ្រត�វ�ប់ប�� �លមនុស្ស្រគប់របូែដលរស់េ�ក� �ង�សយ�� នរបសេ់�កអ�ក 
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