ធន�នែផ�ក�� និងរេបៀបទទួ ល�នជំនួយ

www.ncaatogether.org/census

�នសំណួ រែមនេទ? សូ មេ�ទូ រស័ព� េ��ន់ែខ្សទូ រស័ព� �ន់េហតុ�រណ៍ ែផ�កជំេរឿនរបស់េយើង�មេលខ
844-2020-API ស្រ�ប់ជំនួយ�ំ្រ ទ���អង់េគ� ស និង��ដៃទេផ្សងេទៀត។ សូ មចូ ល េមើល េគហ
ទំព ័រ www.CountUsIn2020.org/hotline ស្រ�ប់ព ័ត៌�នបែន� ម។
�មរយៈ�របំេពញជំេរឿន េ�កអ� កជួ យ្រគ� �រនិងសហគមន៍របស់េ�កអ� កឱ្យទទួ ល�នថវ ��
ស្រ�ប់េស� កម� �ំ�ច់�� ដូ ច� ��េរៀន េស�ែថ�ំសុខ�ព និងផ� វ� េល្ប�នេលឿន។ សូ មចូ លរ ួម
�ប់ប��ល
� េ�ក��ង ជំេរឿន!
 េ�កអ� ក�ចបំេពញនូ វក្រមងសំណួរជំេរឿន�មអុីនធឺណិត���អង់េគ� ស េអស�៉ញ ចិន
(�ម�� ) េវៀត�ម កូ េរ� រ�ុស� ្សី ���ប់ ���ឡក ប៉ូ ឡ�ញ ��ំង ៃហទី េ្រកអូ ល ព័រទុយ��ល់ និងជប៉ុ
ន។

េ�កអ� ក�ចបំេពញជំេរឿន�មអុីនធឺណិត�ន�ប់េផ�ើមេ��ក់ក�
� លែខមី�
��ំ2020។
 េ�កអ� ក�ចេឆ� ើយតប�មទូ រស័ព�េ�នឹងក្រមងសំណួរៃនជំេរឿន���អង់េគ� ស េអស�៉ញ
ចិន (កុកងឺ និងក��ំង) េវៀត�ម កូ េរ� រ�ុស� ្សី ���ប់ ���ឡក ប៉ូ ឡ�ញ ��ំង េ្រកអូ ល ៃហទី ព័រ
ទុយ��ល់ និងជប៉ុន។

េ�កអ� ក�ចេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន�មទូ រស័ព��នេ�យ�ប់េផ�ើមេ�
ក��ង�ក់ក�
� លែខមិ� ��ំ 2020។
ែខ្សទូ រស័ព���
អង់េគ� ស
េអស�៉ញ
ចិន (កុកងឺ)
ចិន (ក��ំង)
េវៀត�ម
កូ េរ�
រុស� ្សី
���ប់
���ឡ
� ក
ប៉ូ ឡ�ញ
��ំង
ៃហទី េ្រកអូ ល
ព័រទុយ��ល់
ជប៉ុន
អង់េគ� ស (្រប�ពលរដ� េ�ព័រតូ រ �កូ )
េអស�៉ញ (្រប�ពលរដ� េ�ព័រតូ រ �កូ )
ឧបករណ៍ប��ញសំេណររបស់ទូរស័ព�
ស្រ�ប់មនុស្សថ�ង់ (TTD)

េលខឥតគិតៃថ�
844-330-2020
844-468-2020
844-391-2020
844-398-2020
844-461-2020
844-392-2020
844-417-2020
844-416-2020
844-478-2020
844-479-2020
844-494-2020
844-477-2020
844-474-2020
844-460-2020
844-418-2020
844-426-2020
844-467-2020

 េ�កអ� ក�ចបំេពញក្រមងសំណួរជំេរឿនេលើ្រក�ស���អង់េគ� ស ឬេអស�៉ញ។

�រ ��ល័យជំេរឿននឹងេផ�ើទ្រមង់ែបបបទ�មបុស�ិ៍សំបុ្រតដល់េ�កអ� កេ�ែខមី� ឬែខ
េម� ��ំ2020។
�រ ��ល័យជំេរឿន�នធន�នេដើម្បីជួយេ�កអ� កឱ្យយល់ក្រមងសំណួរ���អង់េគ� ស
៌ ន
េ�ឯេគហទំព័រ www.2020census.gov/en/languages.html។ េ�កអ� ក�ចរកេឃើញស��រៈព័ត�
ចុះសហគមន៍េ�ក��ង��ខុសៗ��េ�ឯេគហទំព័រ www.2020census.gov/en/partners/outreachmaterials.html �ន។
មគ��េទសន៍��សរេសរ។ េនះគឺ�កំែណគំរ ូ
ែដល�នបកែ្របៃនក្រមងសំណួរែដល�ន
បកែ្របរ ួច។ េ�កអ� កមិន�ចបំេពញ�
�នេទ ប៉ុែន� េ�កអ� ក�ចេ្របើ្រ�ស់�
ឯក�រេ�ង�េ�េពលេ�កអ� កបំេពញ
�កំរងសំណួរ���អង់េគ� ស។

��នី, ��ស���េមរ �ក, ែអម�រ �ក, ���ប់, �
េមនី, បង់��លី, ប៊ូ ស� ី, ប៊ុល�� រ,� ភូ �, ចិន, ្រក��ត,
ែឆក, ហូ ឡង់, ��សុ,ី ��ំង, �ឡឺម៉ង,់ ្រកិក, ហ��
� ��ទី,
្រកអូ លៃហទី, េហ្រប៊ូ , ហិណ�ី, ម៉ុង, ហុង�� រ,� អុីងប៊ូ , អុីឡ�
�ណូ, ឥណ�េ� នសុី, អុី�លី, ជប៉ុន, ែខ� រ, កូ េរ�, �វ, លីតូ
នី, �៉��៉�ំ, �៉��ធី, ��� ហូ រ, េណ�៉ល់, ប៉ូ ឡ�ញ, ព័រ
ទុ
យ��ល់, ប៉ុន�ប, រ� ូ�៉នី, រ�ុស� ្ស,ី ែស៊ប, សុីន��, ស��
��
មគ��េទសន៍���វ �េដអូ ។ េនះគឺ� វ �េដអូ
,
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ញ
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ល
ី
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ី
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�
ឡក
,
�មី
ល
,
េត
ក
ែដលពន្យល់ពីអ�ីខ�ះែដល�នេ�ក��ងក្រមង
លូ ហ�,� ៃថ, ទី�ហ� ីន�៉, តួ គ,ី ទ�,ី អ៊ុយែ្រកន, អុឺឌូ, េវៀត�
សំណួរជំេរឿន និងអ� ីខ�ះែដលជំេរឿននឹងសួ រ។
ម, យីឌីស, យ៉ូ រ� ូ�
ស��នុ្រកម��។ េនះគឺ�ឯក�រែដល
�ន�របកែ្រប�ក្យស័ព�ៃនជំេរឿន។

មគ��េទសន៍�� និងស��នុ្រកម����ម៉ូ រ� ូ, ជូ េកស, �ៃវ�, �៉�ល, �៉ឡ��ន, �ម៉ូ ន, តុង��ន
និង���វ �ទី នឹង�ចរក�ន�មរយៈ www.CountUsIn2020.org/resources។

េ�កអ� ក�នសំណួរ ឬ្រត�វ�រជំនួយឬ?

ធន�ន និងប័ណ�ផ� ល់ជូនព័ត៌�នេផ្សងៗអំពជ
ី ំេរឿនែដល�ន�េ្រចើន��នឹង�ចរក�ន�មរយៈ៖
• www.CountUsIn2020.org/resources សំ�ប់��- �ម៉ូ រ� ូ, ចិន (�ម�� & បុ�ណ), ជូ េកស, ហ� �
���ទី �ៃវ�, ហីនឌី មន ជប៉ុន ែខ� រ កូ េរ� �វ �៉�ល, េន�៉ល់, �៉ឡ��ន, ប៉ុន�� �, �ម៉ូ ន, �
��ឡក, ៃថ, តុង��ន, អឺឌូ, ���វ �ទី និងេវៀត�ម
• www.hagasecontar.org/resources សំ�ប់�� - េអស�៉ញ
• www.yallacountmein.org សំ�ប់�� - ���់ប់

េតើេ�កអ� កចង់ន�
ិ យ�មួ យនរ���ក់អំពីជំេរឿនេនះ ឬ្រត�វ�រជំនួយបែន� ម
ក��ង�របំេពញទ្រមង់ែបបបទជំេរឿនែដរឬេទ?

�ក់ទង៖
• ែខ្សប�
� ញទូ រស័ព�ជំនួយែផ� កក្រមងសំណួររបស់� រ ��ល័យជំេរឿន
• សូ មេ�ទូ រស័ព�េ��ន់ែខ្សទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍�ងជំេរឿនរបស់េយើង�មេលខ 844-2020API ស្រ�ប់ជំនួយ�ំ្រទ���អង់េគ� ស និង��ដៃទេផ្សងេទៀត។
• ប�
� ល័យក��ងតំបន់របស់េ�កអ� ក។
• េ�កអ� កក៏�ចទូ រស័ព�មកែខ្សទូ រស័ព�ព័ត៌�នជំេរឿនរបស់អង� �រ NALEO Educational Fund
�មរយៈេលខ 877-352-3676 េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នអំពី�របំេពញជំេរឿន។
• េ�កអ� កក៏�ចេ�េ��ន់ែខ្សប�
� ញទូ រស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ែផ� កព័ត៌�នជំេរឿនរបស់
YallaCountMeIn �មេលខ 833-3DD-OUNI ឬ 833-333-6864
េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នអំពី�របំេពញជំេរឿន ឬទទួ ល�នជំនួយែផ� ក�����ប់។
អ� ក�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន� មេទៀតអំពីជំេរឿនេ� www.CountUsIn2020.org/resources។

