
Chương trình kiểm tra dân số 20-20 sắp đến!
Chương trình kiểm tra dân số 20-20 sẽ được gởi về hộp thư của bạn vào 
tháng Ba năm 2020. Sự trả lời của bạn sẽ cung cấp dữ liệu xác định quyền 
diện lập pháp của bạn và tài trợ  hàng trăm chương trình liên bang. Số lượng 
kiểm tra dân số chính xác vào năm 2020 rất quan trọng đối với cộng đồng 
của chúng ta và rất quan trọng đối với BẠN!

Kiểm Tra Dân Số là CẦN THIẾT. Chính phủ liên bang tiến hành một cuộc kiểm 
tra dân số của toàn bộ dân số Hoa Kỳ là để xác định số lượng ghế quốc hội 
cho mỗi tiểu bang theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Kiểm Tra Dân Số là DỄ DÀNG. Lần đầu tiên vào năm 2020, bạn có thể hồi 
báo trực tuyến từ bất kỳ thiết bị nào hoặc qua điện thoại bằng 13 ngôn ngữ, 
ngoài ra còn có mẫu đơn trên giấy .

Kiểm Tra Dân Số là KÍN ĐÁO. Cơ sở Kiểm Tra Dân Số không được phép chia sẻ 
thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào khác. Nhân 
viên Kiểm Tra Dân Số phải tuyên thệ trọn đời giữ kín thông tin của bạn, cơ 
nguy bị phạt $250,000 đô la và bị tù lên đến năm năm.

 Kiểm Tra Dân Số là AN TOÀN. Kiểm Tra Dân Số sẽ không hỏi đến số An sinh 
xã hội, số ngân hàng hoặc số tài khoản thẻ tín dụng của bạn. Ngoài ra còn có 
một chương trình an ninh trên mạng mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu của bạn. 

10 câu hỏi, 10 phút,  hảy vào Arlington.
Thêm thông tin: www.arlingtontx.gov/2020Census
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