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www.CountUsIn2020.org/hotline ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នបែន� ម។
ជំេរឿន��2
ំ 020 នឹង�ប់ប��ល
� ចំនួន្រប�ជន� ំងអស់ែដលរស់េ�ក��ងសហរដ� �េមរ �ក។ ជំេរឿនគឺ�ក្រមងសំណួរ
ខ� ីមួយែដលស◌ួរព័ត៌�នមូ ល��នអំពី្រគ� �ររបស់អ�ក និង ចំនួនស�ជិកែដលរស់េ�ក��ងេ�ះ។
�រេឆ� ើយតបរបស់អ�កគឺ��រស��ត់ េហើយនឹងមិន្រត�វ�នែចករ� ែលក�មួ យ��ក់�ររ��ភិ�លដៃទេទៀត
រ ួម�ន�រអនុវត� ន៍អេ��្របេវសន៍នគរ�ល ឬ ���ធរលំេ���ន�េដើម។ រ��ភិ�លេ្របើ្រ�ស់ចំនួន្រប�
ជនេដើម្បីែបងែចកអ� កតំ�ងនេ��យ និង កំណត់�រចំ�យធន�ន។

េតើខ��ំេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន��ំ2020 េ�យរេបៀប�?

េ�ែខមី� ��2
ំ 020 �រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ព
ើ ័ត�
៌ នេ��ន់្រគ� �រនីមួយៗ ក��ងេ�លបំណងអេ�� ើញពួ កេគឱ្យ
េឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន។ �នវ �ធីបី�៉ងក��ង�រចូ លរ ួម៖
អន�ញ

េលើកដំបូង អ� ក�ចបំេពញសំណុំែបបបទជំេរឿនរបស់អ�ក�ម្របព័ន�អុីនធឺណិត�ន។ ្រគ� �រ
�គេ្រចើននឹងទទួ ល�នលិខិតមួ យច�ប់ែដលេស� ើ
សុំេ�យពួ កេគេឆ� ើយតប�មរយៈ្របព័ន�អុីនធឺែណតេ�យ�នេលខស��ល់
្រគ� �រែតមួ យគត់ និង េគហទំព័រផ� វ� �ររបស់� រ ��ល័យជំេរឿន។

សំណុំែបបបទេឆ� ើយតបេ�យខ� �នឯង�ម្របព័ន�អុិនធឺណិត�នផ� ល់ជូនស្រ�ប់ 12
��ែដលមិនែមន���អង់េគ� ស រ ួម�ន��ចិន (�ម�� ) ��ជប៉ុន ��កូ េរ�
��ឡ�ក និង ��េវៀត�ម។
ទូ រស័ព�

អ� ក�ចេ�េ��ន់ទូរស័ព�ជំនួយេដើម្បី�កសួ រ និង េឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន
�មទូ រស័ព�។

�រ�ំ្រទ�មទូ រស័ព��នផ� ល់ជូន ���អង់េគ� ស និង 12 ��េទៀត
ែដលមិនែមន���អង់េគ� ស រ ួម�ន��ចិន (��ចិនកុកងឺ និង ��ំង) ��ជប៉ុន
��កូ េរ��� ��ឡ�ក និង��េវៀត�ម។
អ� កេ�ចូ ល�ចទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� មស� ីពី�រេធ� ើជំេរឿន សួ រសំណួរ
�ក់ព័ន�េផ្សងៗ និង ផ� លច
់ េម� ើយែបបបទជំេរឿនរបស់ពួកេគ�មទូ រស័ព��ម
រយ◌ៈ្របព័ន�ទូ រស័ព�ឥតគិតៃថ� របស់� រ ��ល័យជំេរឿនស្រ�ប់��នីមួយៗ។
្រក�ស

អ� ក�ចេឆ� ើយតប�ទ្រមង់្រក�ស។ ផ� ះមួ យចំនួន - ្របែហលមួ យក��ង្រ�ំផ�ះ - នឹងទទួ ល�ន
ែបបបទ្រក�សមួ យច�ប់េ�ក��ង�រេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ដំបូង។ អ� ក�ល់��នឹងទទួ ល�ន
ទ្រមង់ែបបបទ្រក�សេ�្រតឹម�រេផ��
ើ មៃ្របសណីយេ៍ លើកទីបួន។

ទ្រមង់�្រក�ស�នផ� លជ
់ ូ នែតក��ង ��អង់េគ� ស និង េអស�៉ញប៉ុេ�
� ះ។

េតើខ��ំេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿនេ�េពល�?

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ព
ើ ត
័ ៌�ន�េ្រចើនេលើកេដើម្បីេលើកទឹកចិត�េ�យ្រប�ជនេឆ� ើយតប៖

ៃថ� ទី 12 - ៃថ� ទី 20 ែខមិ�

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ល
ើ ខ
ិ ិតអេ�� ើញេ��ន់្រគ� �រនីមួយៗេដើម្បីេឆ� យ
ើ
តប�មរយៈ�រេផ�ស
ើ ំប្រុ តបីដង�ច់េ�យែឡកពី��។

ៃថ� ទី 16 - ៃថ� ទី 24 ែខមិ�

្រគ� �រែដលមិន�នេឆ� យ
ើ តបនឹងទទួ ល�នសំបុ្រតរ�លឹក។

ៃថ� ទី 26 មិ� - ៃថ� ទី 3 ែខេម�

្រគ� �រែដលមិន�នេឆ� យ
ើ តបនឹងទទួ ល�នសំបុ្រតរ�លឹក។

ៃថ� ទី 8 - ៃថ� ទី 16 ែខេម�

្រគ� �រែដលមិន�នេឆ� យ
ើ តបនឹងទទួ ល�នសំបុ្រតរ�លឹក និង ទ្រមង់
ែបបបទ�្រក�ស។

ៃថ� ទី 20 - ៃថ� ទី 27 ែខេម�

សំបុ្រតរ�លឹកេលើកចុងេ្រ�យនឹង្រត�វ�នេផ�ជ
ើ ូ នផងែដរ។

ៃថ� ទី 13 ែខឧស�

បុគ�លិក�រ ��ល័យជំេរឿននឹង�ប់េផ� ើមចុះេ�សួ រសុខទុកចំេ�ះ្រគ� �រ
�ែដលមិន�ន់�នេឆ� យ
ើ តប។

េតើជំេរឿនេ���ំ2020 នឹងសួរខ��ំពអ
ី � ីខ�ះ?

�រេធ� ើជំេរឿន��ំ2020 ្រត�វ�រចំ�យេពលែតប៉ុ��ន�ទីប៉ុេ�
� ះេដើម្បីបំេពញ និង សួ រសំណួរ�ងេ្រ�ម។
ជំេរឿនេ���2
ំ 020 នឹងសួ រអំពី្រគ� �ររបស់អ�ក។
ចំនួនមនុស្សែដលរស់េ� ឬ
��ក់េ�ក��ង�
ស័យ��នរបស់អ�កេ�ៃថ� ទ1
ី
ែខេម�។

រ ួមប��ល
� ស�ជិក្រគប់��ែដលរស់េ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក េ�ះបីពួកេគពុំ
�ប់�ច់�ម�មួ យនឹងអ� កក� ។ី �រេធ� ើជំេរឿន�ប់មនុស្ស
� ំងអស់េ�សហរដ� �េមរ �ក�ប់ប��ល
� � ំងកុ�រតូ ចៗ ្រប�ពលរដ� ែដលមិន�ន់
�នស��តិ អ� កជួ លផ� ះ - ្រគប់��។

េតើអ�ក�នផ� ះខ� �នឯង ឬ
ជួ លផ� ះេគ?

សូ មេឆ� ើយ�អ� ក���ស់ផ�ះ ឬ ជួ លផ� ះេគ។

េលខទូ រស័ព�

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេ្របើេលខទូ រស័ព�របស់អ�ក្របសិន��ំ�ច់
ស្រ�ប់�ជីវកម� របស់� រ ��ល័យជំេរឿនផ� វ� �រ។

ជំេរឿនេ���ំ 2020 នឹងសួ រអំពីបុគ�ល��ក់ៗែដលរស់េ�ក��ង្រគ��ររបស់អ�ក។
េ��ះ �យុ ៃថ� ែខ��ក
ំ ំេណើត និង
េភទ

ប��ល
� េ��ះ �យុ និង ៃថ�ែខ��ំកំេណើតរបស់ស�ជិក
��ក់ៗ។ សូ មកត់ស��ល់� ស្រ�ប់េភទ �រ ��ល័យជំេរឿនផ� លជ
់ េ្រមើសែត
្រប �ស និង ្រសី ែតប៉ុេ�
� ះ។

ទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លែដល
បំេពញសំណុំែបបបទ

�នប�� ីទំ�ក់ទំនងែដលអ� ក�ចេ្រជើសេរ �ស�នរ ួម� ំង ប� ី ្របពន�
(េភទដូ ច�� ឬ ផ��យ��)
បងប� �ន្រប �ស ឬ បងប� �ន្រសី ឪពុក ��យ មិត�រ ួម��ក់ ឬ អ� កដៃទ។

�តិ�សន៍

អ� ក�ចេ្រជើសេរ �សយកស��តិមួយ ឬ េ្រចើន�ងេនះ។ ្របសិនេបើអ�ក�
កូ ន�ត់េ្រចើនស��តិ អ� ក�ចពិនិត្យេមើល្របអប់ែតមួ យ ឬ ្របអប់េ្រចើន
ស្រ�ប់្រក �មពូ ជ�សន៍របស់អ�កេហើយសរេសរព័ត៌�នលម� ិតបែន� មេទៀត
អំព�
ី តិ�សន៍របស់អ�ក។
មិន�ន�តិ�សន៍� ំងអស់សុទ�ែត្រត�វ�ន�យប�� ស
ី ្រ�ប់េ្រជើសេរ �សេឡើ
យ។ ្របសិនេបើ្រក �ម�តិ�សន៍របស់អ�កមិន�នក��ងប�� ីេទ
អ� ក�ចសរេសរលម� ិតបែន� មេទៀតអំព្រី បវត� ិ �តិ�សន៍របស់អ�ក�ន។

្របភពេដើមជន�តិេអស�៉ញ

ែផ� កេនះនឹងសួ រ�េតើ អ� ក�ជន�តិនិ�យ��េអស�៉ញ ឬ ��ំង។
េនះ្រត�វ�ន�ត់ទុក���តិ�សន៍មិនែមន�ពូ ជ�សន៍េទ។ គូ ស
យកជេ្រមើសេនះបែន� មចំេ�ះ្របអប់�តិ�សន៍។

ជំេរឿន��ំ 2020 នឹងមិនសួ រអ� កនូ វសំណួរអំពី�ព�្រប�នជនេឡើយ។
្របសិនេបើ�នមនុស្សេ្រចើន�ង 6 �ក់រស់េ�ក��ងផ�ះរបស់អ�ក អ� ក្រ�ន់ែតផ�ល់ព័ត៌�នមូ ល��នរបស់ស�ជិក
ទី7 និង ប��ប់�នេហើយ។ ព័ត៌�នមូ ល��ន�នដូ ច� េ��ះ �យុ ៃថ� ែខ��ក
ំ ំេណើត េភទ �តិ�សន៍ និង
ទំ�ក់ទំនងបុគ�លេ�ះ�មួ យបុគ�លែដលបំេពញសំណុំែបបបទ។

េតើអ�ីខ�ះែដលជំេរឿនេ���ំ 2020 នឹងមិនសួរខ��ំ?

ទ្រមង់ែបបបទនឹងមិនសួ រអ� កអំពីអេ��្របេវសន៍ ឬ��ន�ពៃន�ព�្រប�ជនរបស់អ�កេឡើយ ។
ទ្រមង់កម
៏ ិនសួ រអំពីេលខសន� ិសខ
ុ សង� ម (SSN) របស់អ�កែដរ។

េតើខ��ំ្រត�វែតេឆ� ើយនឹងសំណួរ�ំងអស់ឬេទ?

ច�ប់សហព័ន�ត្រម�វឱ្យ្រប�ជន្រគប់រ ូបចូ លរ ួមក��ងជំេរឿន និង េឆ� ើយ្រគប់សំណួរ� ំងអស់។ អ� ក
េឆ� ើយសំណួរែដលផ� លេ់ ��ះ និង �ស័យ��នរបស់ពួកេគ ប៉ុែន� រ�លងសំណួរមួ យ ឬ ពីរក៏េ�ែត្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� ែដ
រ។ ្របសិនេបើអ�ករ�លងសំណួរ�េ្រចើន ឬ មិនេឆ� ើយសំណួរជំេរឿន�ល់ែតេ�ះ បុគ�លិកជំេរឿន�ចនឹងចុះ
េ�ផ� ះរបស់អ�កេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដលនូ វខ� ះ�ត។ េឆ� ើយសំណួរ� ំងអស់េ�យេ��ះ្រតង់
កុំកុហកេពលេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន។

េតើ�រេឆ� ើយតបរបស់ខ��ំ��រស��ត់ឬេទ?
េតើ�រេឆ� ើយតបេ�នឹង�រេធ� ើជំេរឿន��ំ 2020 �ចេធ� ើឱ្យប៉ះ�ល់ដល់ខ��ែំ ដរេទ?
•

•

•

�រស��ត់៖ ព័ត៌�នជំេរឿន� ំងអស់គឺ��រស��ត់។ �មច�ប់ �រ ��ល័យជំេរឿន
មិន�ចែចករ� ែលកព័ត៌�នរបស់បុគ�ល���ក់�មួ យមនុស្ស��ក់េទៀត�នេទ
ែដលក��ងេ�ះរ ួម�ន� ំង ���ធរអេ��្របេវសន៍ ��ក់�ររ��ភិ�លដៃទេទៀត និង ��រណជន�
េដើម។ ច�ប់របស់សហព័ន��ន�រ���រស��ត់�៉ងរ �ង�ំបំផុតស្រ�ប់ទិន�ន័យជំេរឿន និង
�រ�រព័ត៌�នរបស់អ�ក។
�រពិន័យ៖ បុគ�លិក�រ ��ល័យជំេរឿន� ំងអស់ែដល�នលទ� �ពេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យរបស់អ�ក្រត�វ
ស្បថអស់មួយជី វ �តេដើម្បី�រ�រព័ត៌�នរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើនរ���ក់បំ�នច�ប់េនះ �នឹង��យ�
បទឧ្រកិដ�របស់សហព័ន� �ចទទួ ល�រពិន័យធ� ន់ធ�រ រ ួម� ំង�រផ� ��េ�ស�ក់ពន� ��រសហព័ន�
រហូ តដល់ 5 ��ំ ពិន័យ�្រ�ក់រហូ តដល់ $250,000 ឬ � ំងពីរករណីក៏��ន។
�រ�រ�រទិន�ន័យ៖ េលើសពីេនះេទៀត �រេឆ� ើយតបែដល្របមូ ល�នេ�យ�រ ��ល័យជំេរឿននឹង
្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែតេ�លបំណងស� ិតិែតប៉ុេ�
� ះ។ �រ ��ល័យជំេរឿនេធ� ើ�រេ�ះពុម�
ែតស� ិតិសរុបប៉ុេ�
� ះ េហើយ�ចមិនេ�ះផ�យព័ត៌�នែដលនឹងកំណត់អត� ស��ណបុគ�ល���ក់
�ជីវកម� ឬ អង� �រ�មួ យេឡើយ។ ទី��ក់�ររ��ភិ�ល សហព័ន�រដ� និង រដ� ្រត�វ�ន
�ម�ត់មិនឱ្យេ្របើ ទិន�ន័យស� ិតិែដលបេង� ើតេឡើងេ�យ�រ ��ល័យជំេរឿនែដល�ចេធ� ើឱ្យប៉ះ�ល់
ដល់បុគ�ល���ក់ែដល�នេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿនេឡើយ។

ចុះេបើខ��ំ្រត�វ�រជំនួយ��េដើម្បីបំេពញជំេរឿន��ំ 2020?

អន�ញ៖ សំណុំែបបបទេឆ� ើយតបេ�យខ� �នឯង�ម្របព័ន�អុិនធឺណិត�នផ� ល់ជូនក��ង 12 ��ែដលមិនែមន
���អង់េគ� ស រ ួម� ំង��ចិន (�ម�� ) ជប៉ុន កូ េរ� ��ឡ
� ក និង ��េវៀត�ម។
ទូ រស័ព�៖ �រ�ំ្រទ�មទូ រស័ព�្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ ន���អង់េគ� ស និង 12 ��េទៀតែដល មិនែមន���
អង់េគ� ស រ ួម� ំង��ចិន (��ចិនកុកងឺ និង ��ំង) ��ជប៉ុន ��កូ េរ� ����ឡ
� ក និង
��េវៀត�ម។ �មរយៈេលខទូ រស័ព�ឥតគិតៃថ� របស់ �រ ��ល័យជំេរឿនស្រ�ប់��នីមួយៗ អ� ក
េ�ចូ ល�ចទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� មស� ីពី �រេធ� ជ
ើ េំ រឿន សួ រសំណួរ�ក់ព័ន�េផ្សងៗ និង ផ� ល់ចេម� ើយដល់ែបប
បទេធ� ើជំេរឿន�មទូ រស័ព�។
្រក�ស៖ ទ្រមង់ែបបបទ�្រក�ស�នផ� ល់ជូនស្រ�ប់ ��អង់េគ� ស និង េអស�ញ។
ធន�នជំនួយ��៖ �រ ��ល័យជំេរឿន�នបេង� ើតស��នុ្រកម�� ប័ណ�ស��ល់�� និង មគ��េទសក៍��
���មិនែមនអង់េគ� សចំនួន 59 ��ែដល�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រ
www.2020census.gov/en/languages.html។

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

