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Dữ liệu thống kê dân số giúp bảo đảm gia đình và cộng đồng quý vị phát triển mạnh bằng việc tác
động đến khoản tiền trên
hằng năm ra sao.

$800 tỷ trong quỹ liên bang sẽ được phân bổ đến các cộng đồng
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Giành các Nguồn Hỗ Trợ về cho Cộng Đồng của Quý Vị
Mỗi người trong cộng đồng của quý vị được đếm có nghĩa là cộng đồng có thêm nhiều đô la liên
bang hơn. Mặt khác, cứ mỗi người không tham gia thống kê dân số, cộng đồng quý vị phải trả
hàng ngàn đô la mỗi năm. Vì việc thống kê dân số chỉ xảy ra 10 năm một lần, việc mất mát này sẽ
xảy ra hàng năm cho đến năm 2030, dẫn tới mất đi nhiều nguồn hỗ trợ.
Tham gia vào việc thống kê dân số có nghĩa là quý vị đang đòi phần tài trợ liên bang công bằng
cho cộng đồng của quý vị. Đừng bỏ uổng khoản tiền mà cộng đồng của quý vị đáng được hưởng.

Hãy Bảo Đảm Là Cộng Đồng Quý Vị được Biết Tới
Dữ liệu thống kê dân số không chỉ được sử dụng để xác định khoản tài trợ của liên bang, mà còn
để cung cấp thông tin cho những người ra quyết định xem cần đầu tư những nguồn này vào đâu.
Dữ liệu dân số có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng của quý vị bởi dữ liệu này ảnh hưởng đến
việc lập kế hoạch và đầu tư.
Khi có số đếm chính xác,
• Học khu địa phương sẽ biết xây trường mới ở đâu hoặc trường cần được mở rộng,
• Chính quyền địa phương sẽ biết lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu nhà ở như thế nào,
• Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ biết loại hình chăm sóc nào họ cần ưu tiên
cho dân cư quanh họ,

•
•

Các doanh nghiệp sẽ biết mở các cửa hàng và dịch vụ mới ở đâu, và
Những nhà vận động chính sách sẽ có dữ liệu để soạn thảo và thúc đẩy chính sách giúp
cải thiện cuộc sống các dân cư trong cộng đồng.

Được Tính cho Số Dân Biểu
Dữ liệu thống kê dân số rất quan trọng để bảo đảm tiếng nói quý vị được chính phủ lắng nghe.
Dữ liệu được sử dụng để:
• Xác định số ghế của mỗi bang có được trong Hạ viện Hoa Kỳ, số ghế đồng nghĩa với quyền
lực chính trị của cộng đồng quý vị.
• Vẽ lại bản đồ khu chính trị ở mọi cấp chính quyền.
• Bảo vệ cử tri khỏi nạn phân biệt chủng tộc.
• Bảo đảm các cơ quan chính quyền cung cấp hỗ trợ về mặt ngôn ngữ cho cử tri.

Mỗi Hồi Đáp đều Quan Trọng đối với Cộng Đồng của Quý Vị
Có một số cộng đồng đặc biệt “khó đếm” --- có nghĩa là trong những cộng đồng này, có nhiều
người có lẽ sẽ không tham gia thống kê dân số. Điều này có thể dẫn đến sự đếm thiếu không cân
đối trong việc thống kê dân số---trong đó số người mà thống kê dân số ghi nhận ít hơn số người
hiện sống trong cộng đồng. Những cộng đồng khó đếm từ trước tới nay bao gồm những sắc dân
thiểu số, người thuê nhà, người có trình độ tiếng Anh hạn chế, người nhập cư, và trẻ nhỏ.
Các Cộng Đồng AANHPI có Nhiều Nguy Cơ Bị Đếm Thiếu trong đợt
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Trong 5 thì có 1
Người Mỹ gốc Á sống trong những vùng-khó-thống-kê

Trong 3 thì có 1
Thổ dân Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương sống trong những vùng-khó-thống-kê

Nhiều người Mỹ gốc Á, thổ dân Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương sống trong những khu
vực khó-đếm, đó là những nơi có tỷ lệ nghèo và thất nghiệp cao, có nhiều thách thức lớn trong
việc tìm nhà ở ổn định và giá cả phải chăng, có trình độ học vấn thấp, và nhiều trở ngại về mặt
ngôn ngữ. Việc đếm thiếu sẽ dẫn đến sự thiếu hụt những khoản tài trợ của liên bang mà có thể
được dùng vào việc giải quyết những nhu cầu của người Mỹ gốc Á, thổ dân Hawaii, và người dân
đảo Thái Bình Dương. Sự tham gia của mỗi người vào cuộc thống kê dân số là rất quan trọng để
bảo đảm cộng đồng của chúng ta được đếm đầy đủ vào năm 2020 và nhận được phần chia công
bằng của mình trong thập kỷ tới.
Quý vị có thể tìm thêm thông tin về thống kê dân số tại www.countusin2020.org/resources.

