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2020年人口调查将在四月一日开始！我们需要你们的协助，
来确保这是最新最精确的人口统计。

您知道吗：

因为您填写了人口调查表， 您将帮助加州的老年人获得他们应有的国会拨款来支付那些让他

们能够独立生活的各种社区服务计划和项目， 比如住房， 医保， 更好的道路和交通， 等等。

完成人口调查的关键日期

完成人口调查的三种方式

三月十二日至二十日 参与2020年人口调查的邀请信寄出
三月十六日至二十四日 提醒信寄出
三月二十六日至四月三日 提醒信寄出
四月一日  人口调查日
四月八日至十六日 第二次提醒和人口调查表格寄出
四月二十日至二十七日 最后的明信片寄出， 随后是个人出面确认

上网/电话/邮寄

为了让老年人也算数， 我们必须先把
自己算进去！

请到这个网站： Disab ilityCounts2020.org

# SeniorsCount2020
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Bạn có biết không…

Những ngày quan trọng:

Có 3 cách để thực hiện Tổng điều tra dân số:
# DisabilityCounts2020

Đối với Người Khuyết Tật để 

đếm, chúng ta phải đếm cho họ.

Khi bạn điền vào phiếu Tổng điều tra dân số năm 2020, bạn sẽ giúp Người Khuyết Tật trên khắp tiểu bang California nhận được phần tiền 

thuế từ Quốc Hội của chúng ta được công bằng để thanh toán cho các chương trình và dịch vụ cộng đồng mà chúng ta cần để có cuộc 

sống độc lập như giáo dục đặc biệt, chương trình việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đường xá, vận chuyển đưa đoán, và nhiều hơn nữa.

Từ ngày 12 - 20 tháng 3: Mời tham dự Tổng điều tra dân số năm 2020 được gửi qua đường 

bưu điện.

Từ ngày 16 - 24 tháng 3: Nhắc nhở được gửi qua đường bưu điện.

Từ ngày 26 tháng 3 đến 3 tháng 4: Nhắc nhở được gửi qua đường bưu điện.

Ngày Tổng điều tra dân số bắt đầu từ ngày 1 tháng 4!
T  ngày 8 -  16 tháng 4: Nh  c  nh  l n 2 kèm  b  ng đ i u tra  dân s  đư c g  i kèm  qua 

bưu đ i n.

T  ngày 20 -  27 tháng  4: Cu i cùng b ưu thi p đư c g  i trư c khi đ ư c theo dõi tr  c  t i p .

Tr c tuy n ( internet)  | Qua đ i n tho i | Thư

Xin vui lòng truy c  p vô đ  a  ch  

Disab ilityCounts2020.org  đ   b i t  thêm  chi t i t .

Tổng điều tra dân số năm 2020 sắp diễn ra vào ngày 1 tháng 4.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để đảm bảo rằng số Tổng 

điều tra là chính xác và được cập gần nhất có thể.
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Social Media and Web 

#DisabilityCounts2020

www.disabilitycounts2020.org

http://www.disabilitycounts2020.org
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