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How the 2020 Census will invite everyone to respond 
Mời Gọ i Mọ i Người Đáp Ứng Việc Kiểm tra dân số 2020 Như Thế Nào 
 
Every household will have the option of responding online, by mail, or by 
phone. 
Mọ i nhà sẽ có cơ hội đáp ứng bằng trực tuyến (online),  thư  tín , hoặc điện thoạ i . 
 
Nearly every household will receive an invitation to participate in the 2020 Census from 
either a postal worker or a census worker. 
Gần như mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một giấy mời để tham gia vào chương trình Kiểm Tra 
Dân Số năm 2020 từ nhân viên bưu điện  hay nhân viên của sở Kiểm Tra Dân Số  
 
95% of households will receive their census invitation in the mail. 
95 % các hộ gia đình sẽ nhận giấy mời tham gia Kiểm Tra Dân Số qua thư tín.  
 
Almost 5% of households will receive their census invitation when a census taker drops 
it off. In these areas, the majority of households may not receive mail at their home’s 
physical location (like households that use PO boxes or areas recently affected by 
natural disasters). 
Gần như 5 % các hộ sẽ nhận được giấy mời kiểm tra dân số khi được một nhân viên Sở 
Kiểm Tra Dân số mang đến tận nơi. Trong những vùng này, phần lớn các hộ có thể không 
nhận được thư gởi đến địa chỉ nhà (như các hộ dùng PO box hoặc những vùng đang bị 
thiên tai). 
 
Less than 1% of households will be counted in person by a census taker, instead of 
being invited to 
respond on their own. We do this in very remote areas like parts of northern Maine, 
remote Alaska, and 
in select American Indian areas that ask to be counted in person. 
Khoảng chừng 1 % các hộ sẽ được đếm bởi một nhân viên kiểm tra dân số, thay vì 
được mời để tự họ trả lời . Chúng tôi làm việc này trong những vùng ngoại ô ví dụ như 
những nơi của phương Bắc Main, Alaska, và một vài vùng chọn lọc của American Indian đã được yêu 
cầu đếm tận chỗ. 
 
Note: We have special procedures to count people who don’t live in households, such 
as students living in university housing or people experiencing homelessness. 
 
Chú thích: Chúng tôi có các quy trình đặc biệt để đếm những người không sống trong 
các hộ gia đình, chẳng hạn như sinh viên sống nội  trú ở đại học hoặc những người vô gia 
cư. 
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What to Expect in the Mail 
Bạn trông đợ i gì ở trong hộp thơ bưu điện 
 
When it’s time to respond, most households will receive an invitation in 
the mail. 
Every household will have the option of responding online, by mail, or by 
phone.  
Khi đến lúc đáp ứng, mọ i nhà sẽ nhận được thư mời tham gia từ bưu điện 
Mọ i nhà sẽ có cơ hộ i đáp ứng bằng online,  thư tín, hoặc điện thoạ i . 
 
Depending on how likely your area is to respond online, you’ll receive either an 
invitation encouraging you to respond online or an invitation along with a paper 
questionnaire. 
Tùy theo trong khu vực của bạn có thể đáp ứng trực tuyến (online), bạn sẽ nhận được 
thư mời khuyến khích bạn đáp ứng trực tuyến hay thơ mời đáp ứng cùng lúc với bản câu hỏi. 
 
Letter Invitation 
Thư Mờ i 
 
• Most areas of the country are likely to respond online, so most households will 
receive a 
letter asking you to go online to complete the census questionnaire. 
• Đa số những khu vực trên toàn quốc sẽ có thể đáp ứng trực tuyến, vì vậy mọi gia đình 
sẽ nhận được một lá thư yêu cầu bạn vào online để hoàn tất những câu hỏi về kiểm tra 
dân số. 
• We plan on working with the U.S. Postal Service to stagger the delivery of these 
invitations over several days. This way we can spread out the number of users 
responding 
online, and we’ll be able to serve you better if you need help over the phone. 
• Chúng tôi có kế hoạch làm việc với Sở Bưu Điện để có thể gửi đến bạn lời kêu gọi 
trong vòng vài ngày. Bằng cách này, chúng tôi có thể gia tăng số người sử dụng  trực 
tuyến và chúng tôi có thể giúp bạn tốt hơn nếu bạn cần sự giúp đỡ bằng điện thoại. 
 



Letter Invitation and Paper Questionnaire 
Thư mời và bản câu hỏ i 
• Areas that are less likely to respond online will receive a paper questionnaire along 
with 
their invitation. The invitation will also include information about how to respond online 
or 
by phone. 
• Có những khu vực khó đáp ứng trực tuyến,  thì nơi đây sẽ nhận được bản câu hỏi 

trên giấy cùng với thư mời. Trong thư sẽ có những thông tin để bạn có thể đáp ứng 
trực tuyến hay bằng điện thoại. 

 
WHAT WE WILL SEND IN THE MAIL 
CHÚNG TÔI SẼ GỬ I GÌ QUA BƯU Đ IỆN 
 
On or between   You’ll receive: 
Vào hoặc trong khoảng Bạn sẽ nhận được: 
 
March 12–20    An invitation to respond online to the 2020 Census. 
(Some households will     also receive paper questionnaires.) 
    Lời mời đáp ứng trực tuyến về Kiểm Tra Dân Số 2020 (một vài 
hộ gia đình     sẽ có thể nhận được bản câu hỏi trên giấy) 
 
March 16–24    A reminder letter. 
    Lá thư nhắc nhở 
    
    If you haven’t responded yet: 
    Nếu bạn chưa đáp ứng: 
 
March 26–April 3   A reminder postcard. 
    Một bưu thiếp nhắc nhở 
 
April 8–16    A reminder letter and paper questionnaire. 
    Một lá thư nhắc nhở và bản câu hỏi 
April 20–27    A final reminder postcard before we follow up in person. 
    Một bưu thiếp nhắc nhở cuối cùng trước khi nhân viên trực tiếp liên hệ. 
 
We understand you might miss our initial letter in the mail. 
Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể không nhận được lá thư đầu tiên của chúng 
tôi qua bưu đ iện  
 



• Every household that hasn’t already responded will receive reminders and will 
eventually receive a paper questionnaire. 
• Hộ gia đình nào vẫn chưa trả lời sẽ nhận được sự nhắc nhở và từ từ sẽ nhận được bản câu hỏi trên 
giấy. 

• It doesn’t matter which initial invitation you get or how you get it—we will follow up 
in person with all households that don’t respond. 
• Không quan trọng về thư mời đầu tiên bạn nhận được hay là bạn nhận được như thế 

nào -  chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ với mỗi hộ gia đình mà đã không trả lời. 
 

 


