
   

Kê khai Thông tin Gia đình và Trẻ Nhỏ 
  

Quý vị có câu hỏi? Vui lòng gọi đến đường dây nóng về thống kê của chúng tôi theo số điện thoại  
844-2020-API để được hỗ trợ bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ  khác. Hãy truy cập trang  

www.CountUsIn2020.org/hotline để biết thêm thông tin. 
 

Hãyphản hồi  Thống kê Dân số 2020 để giúp đỡ gia đình và cộng đồng của quý vị!  
 

Quý vị nhớ bao gồm tất cả mọi người sống tại địa chỉ của mình, kể cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, các thành viên 
khác trong gia đình và bạn cùng phòng. Đôi khi mọi người quên bao gồm trẻ nhỏ, mặc dù điều này là rất 
quan trọng. 
 

Tại sao việc bao gồm trẻ nhỏ lại quan trọng đến vậy? 
Việc tính cả trẻ nhỏ trong cuộc điều tra dân số sẽ giúp trẻ phát triển tốt hơn.  
 

Khi tham gia thống kê dân số tức là quý vị đã giúp cộng đồng của mình nhận được đầy đủ trợ cấp và dịch 
vụ. Cuộc điều tra dân số tác động đến: 

• Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, trợ cấp chăm sóc trẻ em và Head Start 

• Medicaid và Chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em 

• Chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp 

• Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, bao gồm các chương trình cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ 
em (các chương trình SNAP và WIC)  
 

Dữ liệu về dân số cũng được dùng cho việc hoạch định và ra quyết định. Ví dụ: 

• Các học khu xem xét dữ liệu về dân số để hoạch định quy mô trường học.  

• Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xem xét dữ liệu về dân số để quyết định đầu tư xây dựng 
bệnh viện và phòng khám ở đâu. 

 

Cách kê khai thông tin trẻ nhỏ như thế nào?  
Khi quý vị điền vào phiếu câu hỏi, hãy kê khai tất cả mọi người sống tại địa chỉ của mình vào ngày 1 tháng 
Tư năm 2020.   
 

Quý vị hãy nhớ kê khai: 
✓ Tất cả trẻ em sống trong hộ gia đình quý vị, bao gồm cháu nội/ngoại, cháu trai/gái và con của bạn 

bè. 
✓ Trẻ em t hộ gia đình, nếu trẻ đang sống cùng quý vị vào ngày 1 tháng Tư năm 2020. 
✓ Trẻ sơ sinh, kể cả những trẻ vẫn còn ở bệnh viện vào ngày 1 tháng Tư năm 2020. 
✓ Bất kỳ ai sống và ngủ trong hộ gia đình của quý vị hầu hết thời gian. 

 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về thống kê dân số tại www.CountUsIn2020.org/resources. 
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