Cơ Hội Cuối Cùng Để Được Đếm Trong Thống
Kê Dân Số 2020!

Cộng đồng người Á châu ở tiểu bang California, Washington, Oregon, Nevada, và
Hawaii có thể sẽ bị thiếu hụt các nguồn lực dành cho cộng động trong 10 năm tới.
Được viết bởi [Reporter’s Name/ Staff]

Hạn chót trả lời thống kê dân số đang đến rất gần và cộng đồng người Việt Nam đang có nguy
cơ bị thiếu hụt các nguồn lực mà chúng ta cần trong thập kỷ tới. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi để tạo
nên sự khác biệt.
Trên toàn quốc, cứ mỗi 10 hộ gia đình thì có 3 hộ gia đình chưa trả lời thống kê dân số. Nói cách
khác, tỉ lệ trả lời hiện tại chưa đến 72%.
Tất cả mọi người trong cộng đồng cần được đếm trước ngày 30 tháng 9. Nếu người dân bị đếm
thiếu, các tiểu bang có thể mất đi hàng ngàn đô-la kinh phí trong ngân quỹ công cho mỗi người
bị đếm thiếu trong mỗi năm để có thể sử dụng cho các dịch vụ khẩn cấp, giáo dục, các cơ sở
chăm sóc sức khỏe, cải thiện đường sá và các lợi ích khác. Cộng đồng của chúng ta cũng có nguy
cơ bị mất đi sự đại diện về mặt chính trị, bao gồm các ghế trong Quốc hội.
Cục Thống Kê Dân Số đang làm một nỗ lực cuối cùng trong tuần này để gia tăng tỉ lệ trả lời
thống kê dân số của cộng đồng người Mỹ gốc Á, bao gồm cộng người Việt Nam.
Tham gia cùng nỗ lực này, có hơn 30 các tổ chức và 20 người có sức ảnh hưởng đã cam kết để
vận động cộng đồng của họ trong Tuần lễ Hành Động của Người Á Châu cho Thống Kê Dân Số
2020. Tuần lễ này sẽ diễn ra trong tuần này, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8. Các tổ chức này,
bao gồm các nhóm kêu gọi sự tham gia của người dân, các nhà cung cấp dịch vụ xã hội và các
thương hiệu thương mại điện tử, đang kêu gọi người dân trả lời thống kê dân số vì có rất nhiều
thứ của cộng đồng của chúng ta phụ thuộc vào thống kê dân số.
Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiến hành các chiến dịch tiếp cận cộng đồng ngày càng
khó khăn hơn. Tuy nhiên, các tổ chức đối tác và các nhân vật có sức ảnh hưởng này đã phối hợp
với Thống Kê Dân Số 2020 để hỗ trợ cho việc gia tăng tỉ lệ trả lời. Họ đang sử dụng sức ảnh
hưởng của mình để giúp có được việc đếm đầy đủ. Đó cũng là một lý do chính để Cục Thống Kê

Dân Số Hoa Kỳ đã quyết định kêu gọi họ tham gia Tuần lễ Hành Động của Người Á Châu cho
Thống Kê Dân Số 2020.
Các tổ chức và những nhân vật có sức ảnh hưởng này chuyên về làm việc với các nhóm dân số
khó đếm, chẳng hạn như những người dân với các nhu cầu trợ giúp bằng tiếng Việt, những
người trẻ tuổi mà hay di chuyển chỗ ở thường xuyên, trẻ em và em bé, và những người trên 50
tuổi.
Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giám đốc của Cục Thống Kê Dân Số ông Steven Dillingham nói
trong tuyên bố vào ngày 14 tháng 8 rằng: “Chúng tôi đang thực hiện các bước và điều chỉnh các
hoạt động của chúng tôi để đảm bảo rằng mọi người sẽ được đếm, và đồng thời bảo đảm an
toàn cho mọi người.”
Là một phần trong số các sự điều chỉnh về hoạt động của họ, Cục Thống Kê Dân Số đã cử các
nhân viên kiểm đếm đến các hộ gia đình để giúp họ điền bảng câu hỏi trắc nghiệm của họ. Các
nhân viên kiểm đếm đã được huấn luyện để tuân theo các chỉ dẫn về sức khỏe cộng đồng và
mặc các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong khi ghé đến nhà của người dân.
Ông Dillingham nhấn mạnh sự khẩn cấp của việc trả lời: “Nếu quý vị chưa trả lời, bây giờ là lúc
để quý vị làm việc đó! Trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, điền giấy, qua điện thoại, hoặc
trả lời trực tiếp với một nhân viên kiểm đếm, hãy giúp đảm bảo cho cộng đồng của quý vị có
được các nguồn lực quan trọng.”
Tương lai của cộng đồng người Mỹ gốc Á bắt đầu từ ngay bây giờ. Đừng chờ đợi lâu hơn nữa.
Để trả lời trên mạng, xin ghé vào trang 2020census.gov. Để trả lời bằng tiếng Việt qua điện
thoại, xin gọi số 844-461-2020.

