ជំេរឿន��ំ2020៖ រយៈេពលកំណត់

www.ncaatogether.org/census
�នសំណួ រែមនេទ? សូ មេ�ទូ រស័ព� េ��ន់ែខ្សទូ រស័ព� �ន់េហតុ�រណ៍ ែផ�កជំេរឿនរបស់េយើង�មេលខ
844-2020-API ស្រ�ប់ជន
ំ ួ យ�ំ្រ ទ���អង់េគ� ស និង��ដៃទេផ្សងេទៀត។ សូ មចូ ល េមើល េគហ
ទំព ័រ www.CountUsIn2020.org/hotline ស្រ�ប់ព ័ត៌�នបែន� ម។
ដំេណើរ�លៃន�រ ��ល័យជំេរឿន

អ� ីែដលអ� ក�ចេធ� ើ�នេដើម្បីជួយដល់�រ�ប់
ចំនួន (GOTC)

រដូ វេ�� ��ំ 2019 - ែខមី� ��ំ 2020 --- �រយល់ដឹង និង �រអប់រ�
ែខមក�-ែខ វ �ច� ិ
� ��ំ 2019

�រ ��ល័យជំេរឿនេបើកមណ�លជំេរឿន
េ្រចើន�ង 200 �រ ��ល័យ។

�ប់េផ� ើមយុទ���រ �រយល់ដឹង និង �រ
អប់រ�៖ ្រ�ប់សហគមន៍របស់អ�កអំពី ជំេរឿន
និង �រៈសំ�ន់ៃន�រចូ លរ ួម!
ែចករ� ែលកព័ត៌�នអំពីឱ�ស�រ�រៃន
ជំេរឿន��2
ំ 020 �មួ យសហគមន៍របស់ អ� ក
និង ជួ យ្រប�ជន�ក់�ក្យ។

ែខក�� ��ំ 2019
បន� េ�មុខ

�រ ��ល័យជំេរឿនេ្រជើសេរ �ស និង ជួ ល
បុគ�លិកបេ�
� ះ�សន� ចុះេធ� ើជំេរឿន�ម
សហគមន៍។

បន� យុទ���រ�រយល់ដឹង និង �រអប់រ�៖
បន� ែចករ� ែលកឱ�ស�រ�រ និង ផ� ល់
ជំនួយក��ង�របំេពញែបបបទ�រ�រ។

ែខមក� ��ំ
2020

�រ�ប់�ប់េផ� ើមេ�ក��ងរដ� ����។

បន� យុទ���រ�រយល់ដឹង និង �រអប់រ�៖
• ែចករ� ែលក�រេផ�ើ�រ និង ្រក�ស
Fact របស់ GOTC។
• �ក់ទង្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ និង
្រប�ស្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម។
• េរៀបចំែផន�រ និង ្រពឹត��
ិ រណ៍
ផ្សព� ផ�យ។
• េរៀបចំែផន�រផ្សព� ផ�យ។
• ពន្យល់ពីដេំ ណើរ�រៃនជំេរឿនេហើយ
្រ�ប់្រប�ជនពី វ �ធីក��ង�រេឆ� ើយតប។
េរៀបចំែផន�រផ្សព� ផ�យេ�យចុះេ���ល់
និង េរៀបចំស្រ�ប់ដំ�ក់�លប��ប់ៃន
GOTC �ប់េផ� ើមេ�ក��ងែខមី� - ឱ្យ្រប�
ជនេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន។

ែខមី� - ែខឧស� ��2
ំ 020 --- ្រប�ជនេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន
ៃថ�ទី 9 ែខមី�
��ំ 2020

ែខ្សប�
� ញទូ រស័ព�ឥតគិតៃថ� ៃនជំនួយ
ែផ� កក្រមងសំណួរ�រជំេរឿនេបើក។
ជំនួយ�ំ្រទ�មទូ រស័ព�្រត�វ�នផ� ល់ជូន
���អង់េគ� ស និង��មិនែមនអង់
េគ� សចំនួន 12 ��រ ួម�ន��ចិន
(ចិនកុកងឺ និងចិនក��ំង) ជប៉ុន កូ េរ�
���ឡ
� ក និងេវៀត�ម។

បន� យុទ���រយល់ដឹង និងអប់រ� និងែចក
រ� ែលកព័ត៌�នអំពីែខ្សប�
� ញទូ រស័ព�ឥតគិត
ៃថ� ៃនជំនួយែផ� កក្រមងសំណួរ�រជំេរឿនែដល
េពលេនះេបើកេហើយ។

ៃថ�ទី 12-20 ែខមិ
� ��ំ 2020

�រ ��ល័យជំេរឿនេផ�ើព័ត�
៌ នឯក�រ
�មៃ្របសណីយ៍េ��ន់្រក �ម្រគ� �រ� ំង
អស់ែដល�នព័ត�
៌ នអំពីរេបៀបេឆ� ើយ
តបេ�េលើប�
� ញ (រ ួម� ំង ID ្រក �ម
្រគ� �រពិេសស) និងធន�នជំនួយែផ� ក
��។ េវទិ��រេឆ� យ
ើ តបេ�េលើប�
�
ញនឹងផ�យបន� ��ល់េ�េពលៃន�រេផ�ើ
�មៃ្របសណីយេ៍ លើកដំបូង។ �រ ��ល័យ
ក៏នឹងេផ��
ើ មៃ្របសណីយ៍នូវទ្រមង់ែបប
បទ�្រក�សេ��ន់ 20 �គរយៃន
្រក �ម្រគ� �រែដលខ� �នសង្ស័យ��ន
ក្រមិត�បបំផុតៃន�រ�នលទ� �ព
ចូ លេ្របើ្រ�ស់អុីនធឺណិត។

ជំរុញ្រប�ជនឲ្យ�នទឹកចិត�េឆ� ើយតបេ�នឹង
ជំេរឿន៖
• និ�យេ��ន់សហគមន៍អ�កអំពី�រ
ជំេរឿន
• ែចករ� ែលក្រក�សខិត�ប័ណ�ព័ត៌�ន
និងសន� ឹកព័ត៌�នអំពី�រពិត
• បន� យុទ���រប�
� ញផ្សព� ផ�យ និង
ប�
� ញសង� ម។
• �កសួ រស� ង់តំបន់ែដលពិ�កនឹង�ប់
។

ៃថ�ទី 16 - 24
ែខមី� ��ំ 2020

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើលខ
ិ ិតរ�លឹកេ�
្រគ� �រែដលមិន�ន់�នេឆ� ើយ តប។

ផ� ល់ជូន្រប�ជននូ វព័ត៌�ន និង �រ�ំ្រទ
ែដលពួ កេគ្រត�វ�រេដើម្បីេធ� ើ�រេឆ� ើយតប៖
• េរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ផ្សព� ផ�យ។
• ផ� ល់ឱ�សដល់្រប�ពលរដ� េដើម្បី
ទទួ ល�នជំនួយក��ង�រេឆ� ើយតបេ�
នឹងជំេរឿន។
• បន� យុទ���រផ្សព� ផ�យ និង
្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម។

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើរលិខិតរ�លឹកេ�
ៃថ�ទី 26 ែខមិ�
- ៃថ�ទី 3 ែខេម� ្រគ� �រែដលមិន�ន់�នេឆ� ើយតប។
��ំ 2020

ៃថ�ទី 1 ែខេម�
��ំ 2020

េនះគឺ�ៃថ� ជេំ រឿនផ� វ� �រ្រប�ំ
��2
ំ 020!

ៃថ�ទី 8 - ៃថ�ទី 16
ែខេម� ��ំ
2020

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើលខ
ិ ិត
រ�លឹកមួ យច�ប់ ្រពម� ំងសំណុំែបបបទ�
្រក�សមួ យច�ប់ផងែដរ។

ៃថ�ទី 20 - ៃថ�ទី
27
ែខេម� ��ំ
2020

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើបណ
័ �
្រប�សរ�លឹក�េលើកចុងេ្រ�យ។ �រចុះ
សហគមន៍របស់ពួកេគេដើម្បីេលើកទឹកចិត�
្រប�ជនឲ្យ�នទឹកចិត�េឆ� ើយតបនឹង
ជំេរឿនប�� ប់េ�ៃថ� ទី 12 ែខឧស� ��ំ
2020។

បន� �រផ្សព� ផ�យេ��មតំបន់ពិ�កៗេ�
ដល់ �មរយៈ�រេ�ះ��រ ទូ រស័ព� និង
សកម� �ពេផ្សងៗេទៀត។
ត្រម �យ៖ ្របសិន�្រប�ពលរដ� ���ក់
មិន��ល់ប័ណ�ស��ល់ខ� �នពិេសសរបស់
ពួ កេគេដើម្បីេធ� ើ�រេឆ� ើយតប�ម្របព័ន�
អុីនធឺែណត ពួ កេគេ�ែត�ចេឆ� ើយតប
�ន�មរយៈេគហទំព័ររបស់� រ ��ល័យ
ជំេរឿនេ�យ្រ�ប់ពី�ស័យ��នរបស់
ពួ កេគ។

ែខឧស� - ែខកក� � ��ំ 2020 --- ដំ�ក់�ល�រេ្រកើនរ�លឹក និង�ម�ន�រ
មិនេឆ� ើយតប
ែខឧស� - ក
ក� � ��ំ 2020

�រ ��ល័យជំេរឿន�នប��ន
� បុគ�លិក េធ� ើ
ជំេរឿនចុះេ�ជួ ប្រគ� �រ ែដលមិន�នេផ�ើ
សំណុំែបបបទរបស់ខ� �ន្រតឡប់មកវ �ញ។
េ�ក��ងតំបន់ែដល�ននិស្សិតម�វ �ទ�
ល័យែដលេ�េ្រ�ទី��បរ �េវណម�វ �ទ�ល័
យ�េ្រចើន�ក់ ដំេណើរ�រេនះ�ប់េផ� ើម
េលឿនមុន�លកំណត់�ងេ�ក��ងែខេម
�។

េលើកទឹកចិត�ឱ្យ្រប�ពលរដ� េឆ� ើយតបេ� នឹង
ជំេរឿន្របសិនេបើពួកេគមិន�ន់�នេឆ� ើយតប
េ�េឡើយេទ។ ពួ កេគេ�ែតេឆ� ើយតបក��ង

អំឡ�ងេពលេនះេ�េលើប�
� ញ �មទូ រស័ព� ឬ
េ�យេផ��
ើ មៃ្របសណីយ៍្រតលប់មកវ �ញនូ វ
ទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស។

េឆ� ើយសំនួរេផ្សងៗែដលស�ជិក សហគមន
�នចម� ល់អំពីជំេរឿន េហើយ�ត់បន� យ�ព
ភ័យ��ចអំពីមូលេហតុែដលបុគ�លិកេធ� ើជំេរឿន
�ចចុះេ�សួ រសុខទុក��ម្រគ� �រ្របសិនេបើ
ពួ កេគមិន�ន់ �នេឆ� ើយតប។

ទ្រមង់ែបបបទេលើ្របព័ន�អុីនធឺែណត
និង ក្រមងសំណួរជំេរឿនស្រ�ប់
�រស� ង់មតិេ�ែត�ចរក�នេដើម្បី ឱ្យ
្រប�ជនេឆ� យ
ើ តប។

ដំ�ក់�រេ្រ�យៃន�រេធ� ើជំេរឿន
ែខមិថុ� -ែខ
ក�� ��ំ2020

�រស� ង់មតិេ្រ�យ�រចុះប�� ីេដើម្បី
�ស់ស�ង់កំហុសៃន�រ�ប់ចន
ំ ួ ន (្រប�ជន
ខក�នមិន�ន�ប់ ឬ�ប់េ្រចើន �ង
ម� ង) េ�ក��ងជំេរឿន��ំ 2020។

ៃថ�ទី 31 ែខធ� �
��ំ 2020

ៃថ� ផុតកំណត់ស្រ�ប់� រ ��ល័យ
ជំេរឿនេដើម្បីេធ� ើរ�យ�រណ៍ចំនួន
្រប�ជនសរុបេ��ន់េ�ក
្រប��ធិបតីស្រ�ប់េ�លបំណង
ែចក�យ។

អ� ក�ចែស� ងរកធន�នបែន� មអំពីជំេរឿន រ ួម�ន� ំង្រក�ស Fact ស្រ�ប់ស�ជិកសហគមន៍ និង
អង� �រេផ្សងៗ�មសហគមន៍�មរយៈ www.CountUsIn2020.org/resources។

