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រាប់ទាំងអស់គ្នែ។
ជំលរឿនលនះមានលោេលៅរាបច់ំនួនេនុស្សរស់ទាងំអស់លៅក្ុង 
សហរដ្ឋអាលេរកិតតេ្តងគត ់និងលៅកតនលែងតតរឹេតតរូវ។ លយើងតតរូវការជំនួយពី 
អ្កលដើេ្ធីានាថា តគបោ្់លៅក្ុងសហគេនរ៍បស់អ្កតតរូវបានរាប។់

ទិន្នន័យជំរឿនមានសារៈសំខាន់។
រដ្ឋធេ្មនុញញាសហរដ្ឋអាលេរកិតតេរូវឲ្យលធវើជំលរឿនជាលរៀងរាេ់ 10 ឆ្្ ំេ្ដង។ 
េទ្ធផេ តតរូវបានលតបើតបាស់លដើេ្ ីកំណតច់ំនួនលៅអីតដេរដ្ឋនីេយួៗ មាន 
លៅ ក្ុងសភា គូសតពំតដនសតមាបេ់ណ្ឌ េលបាះលឆ្្ត និងកំណត ់ពី រ លបៀប  
តដេ ទរឹកតបាកល់េើសពី 675 ប៊លីានដុលាលែ រលៅក្ុង េូេនិធិ សហពន័្ធ តតរូវ  
បាន ចំណាយលៅក្ុងសហគេនជ៍ាលរៀងរាេ់ឆ្្។ំ

ការចូលរួមគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ។
ការបំលពញជំលរឿនគឺជាការចាបំាច។់ វាជារលបៀបចូេរេួលៅក្ុង តបជាធិបលតយ្យ 
របស់ លយើង លហើយនិយាយថា “ខ្ុ ំរាប!់”

ព័ត៌មានរបស់អ្នកតែូវបានរកែសាការសមា្ងែត់។
ចបាបស់ហពន័្ធការពារចលេលែើយរបស់អ្ក។ ចលេលែើយរបស់អ្កអាចលតបើតបាស់ 
លដើេ្តីតបលងកើតស្ិតិ លហើយេនិអាចលតបើតបាស់តបឆ្ងំនរឹងអ្កលោយទីភ្ាកង់ារ
រោ្ឋ ភបិាេ ឬតុលាការល�ើយ។

សូមបែើបែែស់ការណែនាំនែះដើមែបីបំពែញកែដាស
កមែងសំណួរសមែែប់ការធ្វើជំរឿនឆ្នែំ 2020។
តកោសកតេងសំណួរសតមាបក់ារលធវើជំលរឿនឆ្្ ំ2020 នរឹងលៅ ដេ់ ក្ុង តបអប ់
សំបុតត និងមាតទ់ាវ រផ្ះ ទូទាងំតបលទស។– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.
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មុនពែលអ្នកចាប់ផ្ដើម
1. សូេតសវងរកកតេងសំណួររបស់អ្ក រចួលបើកលេើេចាបពី់ទំពរ័ទីេយួ។

2. សូេលតបើតបាស់ពត័ម៌ានលៅក្ុងឯកសារតណនាជំាភាសាតខ្មរលនះ លដើេ្គូីសចលេលែើយរបស់អ្កលៅ
លេើតកោសកតេងសំណួរជាភាសាអងល់គលែស។ សូមកុំសរែសរចែ្្លើយរបស់អ្នកនៅន�ើឯកសារ
ណណនាំននះ។

3. េុនលពេអ្កល្លែើយសំណួរទីេយួ សូេរាបច់ំនួនេនុស្សតដេរស់លៅក្ុងផ្ះ អាផាតលេន ឬផ្ះ 
ចេ័ត លនះលោយលតបើតបាស់ឯកសារតណនាដូំចខាងលតកាេ។

សូេអានសំណួរ និងការតណនាលំៅលេើទំពរ័បន្ាប។់  
សូមកុំសរនសចនម្លីយរបស់អ្នកនៅនលីឯកសារណណនាំននះ។

អ្នកដែលតែូវរាប់
រាប់ចំនួនមនុសែសដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះ
អាផាត្ែនឬផ្ទះចល័តនែះ៖

• រាបេ់នុស្សទាងំអស់ រេួទាងំទារក តដេ 
រស់លៅ និងសំរាន្តលៅទីលនះភាគលតចើន។

• តបសិនលបើេនិមាននរណាម្ាករ់ស់លៅ ឬ 
សំរាន្តលៅអាសយោ្ឋ នលនះភាគលតចើន សូេ 
ល្លែើយ តាេអនឡាញ។ 

ជំរឿនក៏តែូវរួមបញ្ចូលអ្នកដែលគ្មែនទីកន្លែង
អចិន្តែែយ៍សមែែប់រស់នៅផងដែរ៖

• តបសិនលបើបុគ្គេម្ាកត់ដេោ្ម ន ទីកតនលែង 
រស់លៅអចិន្រន្តយក៍ំពុងស្ាកល់ៅ ទីលនះ 
លៅន្ងៃទី 1 តខលេសា ឆ្្ ំ2020 សូេ រាប ់
បុគ្គេ លនាះផងតដរ។

ការិយាល័យជំរឿនក៏ធ្វើការរាប់នៅក្នុងសា្ថែប័ន
និងទីកន្លែងផែសែងៗទៀតផងដែរ៖

• សូេកំុរាបអ់្កលៅ េណ្ឌ េ ត្ទា ំេនុស្សចាស់ 
េន្ីរឃុំឃាងំ កតនលែងឃំុឃាងំ ។េ។ 
លៅន្ងៃទី 1 តខលេសា ឆ្្ ំ2020។ 

• េនិបាចរ់ាបព់ួកោតល់ៅក្ុងកតេងសំណួរ 
របស់អ្កលទ លទាះបីពួកោតន់រឹងតត�បេ់ក 
រស់លៅទីលនះ បន្ាបពី់ពួកោតច់ាកលចញពី 
េហាវទិយាេ័យ េណ្ឌ េត្ទាេំនុស្សចាស់ 
លយាធា េន្ីរឃុំឃាងំ ។េ។ លបើេនិដូលច្ាះ 
លទ ពួក ោត ់អាចនរឹងតតរូវរាបជ់ានោ្់ពីរដង។

សូមកុំសរសែរច្្លើយរបស់អ្នកនៅ�ើឯកសារ
ណែនាំនែះ។
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សូមបំពែញសំណួរនៅទំព័រមុខ
សូេកំុសរលសរចលេលែើយរបស់អ្កលៅលេើឯកសារតណនាលំនះ

តើអ្នកបែើទូរសព្ទ�ែខប៉ុនា្មែន?

េយីងនឹងទាក់ទងេៅអ្នកលុះត្រាតែចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការ 
ការិយាល័យជំេរឿនផ្លូវការ។

េលខទូរសព្ទ

តើមានមនុសែសផែសែងទៀតដែលសា្នែក់នៅទីនែះនៅថ្ងែទី 1 ខែ្ែសាឆ្នែំ
2020 ដែលអ្នកមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសំណួរទី 1 ដែរឬទែ ? 

សូេគូសសញ្ញា ធីក  ទាងំអស់តបសិនលបើមាន។ 

 � កុមារ លទាះពាកព់ន័្ធ ឬេនិពាកព់ន័្ធ ដូចជាទារកលទើបលកើត លៅ 
ឬកូនចិញ្រឹេ (foster)

 � សាចញ់ាតិនានា ដូចជា កុមារជំទង ់បងប្ូនជីដូនេយួ ឬសាចន់្លែ
 � បុគ្គេតដេេនិតេនសាចញ់ាតិ ដូចជា អ្ករស់លៅរេួបន្ប ់

ឬអ្កត្ទាលំក្មងតដេរស់លៅជាេយួ
 � អ្កតដេស្ាកល់ៅទីលនះបលណា្ដ ះអាសន្
 � ពំុមានបុគ្គេលផ្សងលទៀត

នតីផ្ទះអាផាតនមនឬផ្ទះចល័តននះ — សូមគូស  តបអបេ់យួ។

 � ស្ិត លតកាេកេ្មសិទ្ធិរបស់អ្ក ឬនរណាម្ាក ់លៅក្ុង តគរួសារ លនះ
 តដេមានការបញំ្្ ឬការខ្ីតបាក ់លទ? រេួទាងំឥណទាន

តបាកក់េ្ទីិញផ្ះ។

 � ស្ិត លតកាេកេ្មសិទ្ធិរបស់អ្ក ឬនរណាម្ាក ់លៅ ក្ុង តគរួសាលោយ ោ្ម ន 
ជាប ់តបាក ់កេ្ ី (លោយោ្ម នការោកប់ញំ្្ ឬខ្ីតបាក)់?

 � ជួេ?
 � កាន ់កាប ់លោយ  េនិ បង ់តបាក ់ឬននន្លែឈ្ួេ? 

តើមានមនុសែសចំនួនប៉ុនា្មែននាក់ដែលរស់នៅឬសា្នែក់នៅក្នុងផ្ទះ
អាផាត្ែនឬផ្ទះចល័តនែះនៅថ្ងែទី1ខែ្ែសាឆ្នែំ2020 ? 

ចំនួនមនុសម្ស
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សូមបំពែញសំណួរនៅផ្នែកខាងឆ្វែងទំព័រទី2
សូេកំុសរលសរចលេលែើយរបស់អ្កលៅលេើឯកសារតណនាលំនះ

សូេផ្ដេ់ពត័ម៌ានសតមាបប់ុគ្គេម្ាក់ៗ តដេរស់លៅទីលនះ។ តបសិនលបើ 
មាន នរណាម្ាករ់ស់លៅទីលនះតដេបងន់្លែឈ្ួេ ឬជាម្ាស់ផ្ះលនះ សូេ
ចាបល់ផ្ដើេលោយរាយល ្្ម ះោតជ់ាបុគ្គេទី 1។ តបសិនលបើម្ាស់ ឬបុគ្គេ
តដេបងន់្លែឈ្ួេេនិរស់លៅទីលនះលទ សូេចាបល់ផ្ដើេលោយរាយល ្្ម ះ 
េនុស្សលពញវយ័ តដេរស់លៅទីលនះជាបុគ្គេទី 1។

តើបុគ្គលទី1មានឈ្មែះអ្វ ី? 

សូេផ្តេ់ល ្្ម ះបុគ្គេទី 1 ជាភាសាអងល់គលែស។

នតីបុគ្គលទី1ជានេទអ្វ ី? សូេគូស  តបអបេ់យួ។ 

 � ត្បុស  � ត្សី

តើបុគ្គលទី1ជាអែសែប៉ែញឡាតំាងឬជនជាតិដើមនិយាយភាសាអែសែប៉ែញ ?

 � នទ ពំុតេនជាលអសបា៉ាញ ឡាតាងំ ឬជនជាតិលដើេនិយាយភាសាលអសបា៉ាញ

 � បាទ/ចាស គឺជនជាតិេុចិសិុក អាលេរកិេុចិសិុក ឈកីាណូ

 � បាទ/ចាស ពរ័តូរកូី

 � បាទ/ចាស ជនជាតិគុយបា

 � បាទ/ចាស  លអសបា៉ាញ ឡាតាងំ ឬជនជាតិលដើេនិយាយភាសាលអសបា៉ាញ 
លផ្សងលទៀត — សរលសរជាអក្សរពុេ្ព ឧទាហរណ៍ សាេវា៉ា ដូរ ៉ាង ់ដូេនីីតកន 
កូ�ុំប៊ ីហា្គ លតមា៉ា ឡា លអស៉ាបាញ លអកាវ ឌរ័ ។េ។ 

តខ

តើបុគ្គលទី1មានអាយុប៉ុនា្មែនហើយតើបុគ្គលទី1កើតនៅថ្ងែខែឆ្នែំណា ?

សតមាបទ់ារកអាយុតិចជាង 1 ឆ្្ ំសូេកំុសរលសរអំពីអាយុជាតខ។  សូេ សរ 
លសរ លេខ 0 ជាអាយុ។

ថ្ងៃ ឆ្្កំំលណើ តអាយុជាឆ្្ ំ
គិតតតរឹេន្ងៃទី 1 តខ 
លេសា ឆ្្ ំ2020 

នាមត្ែកូល
(last name[s])

នាមខ្លួន
(first name)

នាមកណ្ដាល
(middle initial)
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សូមបំពែញសំណួរនៅផ្នែកខាងសា្ដែំនែទំព័រទ ី2
សូេកំុសរលសរចលេលែើយរបស់អ្កលៅលេើឯកសារតណនាលំនះ

តើបុគ្គលទី1ជាជនជាតិអ្វ ី?

សូេគូស  តបអបច់ាបព់ីេយួល�ើងលៅ រចួសរលសរជនជាតិ។ 

 � តស្កស — សរលសរជាអក្សរពុេ្ព ឧទាហរណ៍ អាេលែឺេ៉ាង ់លអៀរ�ង ់
អងល់គលែស អីុតាេី េីបង ់លអហ្សុបី ។េ។

 � តស្កល ្្ម  ឬអាលេរកិអា្រហវិក — សរលសរជាអក្សរពុេ្ព ឧទាហរណ៍ 
អាលេរកិអា្រហវិក ចានេ៉ាកា នហទី នីលហ្សរយីា៉ា  លអត្យពូី សូមា៉ា េី ។េ។

 � ជនជាតិឥណា្ឌ អាលេរកិ ឬអាឡាសាក  — សរលសរល ្្ម ះ 
កុេសេ្ពន្ធចុះល ្្ម ះ ឬលោេ ជាអក្សរពុេ្ព ឧទាហរណ៍ Navajo 
Nation, Blackfeet Tribe, មា៉ា យា៉ា ន អាតស្តក Native Village 
of Barrow Inupiat Traditional Government, Nome 
Eskimo Community ។េ។

 � ចិន  � លវៀតណាេ  � លដើេកំលណើ តហានវ ៉ា

 � ហវីេីពីន  � កូលរ ៉ា  � សាេ៉ាូន

 � អាស៊ានឥណា្ឌ  � ជប៉ាុន  � ចាេ៉ារូ

 � ជនជាតិអាស៊ាន លផ្សងលទៀត  
— សរលសរជាអក្សរពុេ្ព 
ឧទាហរណ៍ បា៉ា គីស្ាន 
កេ្ពុជា េន ។េ។

 � អ្ករស់លៅតាេលកាះ 
បា៉ា សីុហវិកលផ្សងលទៀត 
— សរលសរជាអក្សរពុេ្ព 
ឧទាហរណ៍ តុងហា្គ  ហវូជី 
មា៉ា ស្សេ ។េ។

 � ជនជាតិលផ្សងៗលទៀត — សរលសរជនជាតិ ឬកំលណើ តលដើេ។
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សូមបំពែញសំណួរសមែែប់មនុសែសបន្ថែមមា្នែក់ៗទៀត
មនុសែសបន្ថែមនីមួយៗនឹងតែូវសួរសំណួរចំនួនពីរដូចខាងកែែម

សូមកុំសរម្សរចម្្្ើយរបស់អ្នកម្ៅេ�ើឯកសារម្ែនាំេនះ

សូេគូសសញ្ញា ធីក  ទាងំអស់តបសិនលបើមាន។

 � លទ 

 � បាទ/ចាស សតមាបេ់ហាវទិយាេ័យ

 � បាទ/ចាស សតមាបកិ់ច្ការលយាធា

 � បាទ/ចាស សតមាបក់ារងារ ឬ 
ជំនូញ

 � បាទ/ចាស លៅេណ្ឌ េត្ទា ំ
េនុស្សចាស់

 � បាទ/ចាស លៅជាេយួឪពុកឬមា្ដ យ 
ឬសាចញ់ាតិដនទលទៀត

 � បាទ/ចាស លៅផ្ះទីពីរ  
ឬផ្ះេំតហកាយ

 � បាទ/ចាស លៅក្ុងេន្ីរឃុំឃាងំ

 � បាទ/ចាស លោយសារលហតុផេ 
លផ្សងលទៀត

តើបុគ្គលនែះមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងបុគ្គលទី1?

សូេគូស  តបអបេ់យួ។ 

 � ប្តី/តបពន្ឋ/ប្តីឬតបពន្ឋលភទផ្ុយោ្
 � នដគូតដេេនិបានលរៀបការលភទផ្ុយោ្
 � ប្ដី/តបពន្ធ/ប្តីឬតបពន្ធលភទដូចោ្
 � នដគូេនិបានលរៀបការលភទដូចោ្
 � កូនតបរុស/តសីបលងកើត
 � កូនតបរុស/កូនតសីចិញ្រឹេ
 � កូនតបរុសចុង ឬកូនតសីចុង
 � បងប្ូនតបរុស ឬបងប្ូនតសី

តើបុគ្គលនែះជាធម្មតារស់នៅឬសា្នែក់នៅកន្លែងផែសែងទៀតមែនទែ?

 � ឪពុក ឬមា្ដ យ
 � លៅ
 � ឪពុកឬមា្ដ យលក្មក
 � កូនតបសាតបរុស ឬកូនតបសាតសី
 � សាចញ់ាតិដនទលទៀត
 � េតិ្តរេួបន្ប ់ឬេតិ្តរេួផ្ះ (roommate or housemate)
 � កូនចិញ្រឹេ (foster)
 � អ្កតដេេនិតេនជាសាចញ់ាតិលផ្សងលទៀត
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សូមបំពែញទំព័រទ ី8 បែសិនបើអ្នកបានរាប់ចំនួនមនុសែសចែើន
ជាងបែែំមួយនាក់
សូេកំុសរលសរចលេលែើយរបស់អ្កលៅលេើឯកសារតណនាលំនះ

D-G (khm) Khmer

ជំរឿនឆ្នែំ2020
ងាយសែួលជាងមុន។

នតើអ្នកបានដឹងថាអ្នកអាចែឆ្លើយតប
តាមអនឡាញណដរឬនទ?

តបសិនលបើអ្កអាចបលំពញការលធវើជំលរឿនឆ្្ ំ
2020 តាេអនឡាញបាន សូេចូេលៅ URL 
តដេបានសរលសរលៅលេើកតេងសំណួរ។ 

ការែណនាំតាមវីនដអូនដើមែបីបំែពញជំែរឿនឆ្នែំ
2020តាមអនឡាញមានែៅ
2020census.gov/languages

មានទំនាកទ់ំនងនរឹងបុគ្គេទី 1?

 � បាទ/ចាស  � លទ

អាយុជាឆ្្ ំ
គិតតតរឹេន្ងៃទី 1 

តខលេសា ឆ្្ ំ2020

តខ ន្ងៃត្បុស ត្សី ឆ្្ ំកំ លណីត

នាេ តតកូេ 
(last name[s])

នាេខលែួន
(first name)

នាេកណា្ដ េ
(middle initial)

សូេលផ្ើសំណួរលអ�ិចតតរូនិកជាភាសាអងល់គលែសតដេបានបលំពញ រចួ 
 លោយោកល់ៅក្ុងលតសាេសំបុតតបានបងត់បាកត់ដេអ្កបានទទេួ។


