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Quý vị cần thêm thông tin?
Truy cập 2020census.gov.
Đến Bellevue City Hall, Mini-City 
Hall tại Crossroads Bellevue hoặc bất kỳ 
thư viện nào của Quận King.

Mỗi hộ gia đình sẽ được lựa chọn trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc 
thư gửi qua đường bưu điện. Bảng câu hỏi trực tuyến và qua điện thoại 
có tiếng Anh và 12 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. 

Trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại

Ngày 12 – 20/3 Thư mời trả lời được gửi qua đường bưu điện. 

NGÀY ĐIỀU TRA DÂN SỐ – Đếm toàn bộ số người 
tính đến ngày 1/4!

Nếu quý vị chưa trả lời

Ngày 8 – 16/4 Bảng câu hỏi dạng bản cứng được gửi qua đường bưu điện.

Tháng 5 – cuối tháng 7
Nếu quý vị chưa trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua 
đường bưu điện, người thực hiện điều tra sẽ trực tiếp đến 
gặp để hỏi. 

Nếu cần câu hỏi ở định dạng khác, cần thông dịch viên hoặc để yêu cầu hình thức điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật, vui 
lòng gọi đến số 425-452-2743 (cuộc gọi thoại) trước ít nhất 48 giờ hoặc gửi email về grousseau@bellevuewa.gov. Nếu cần 
phàn nàn về hình thức điều chỉnh, liên hệ Viên Chức Hành Chính ADA/Tiêu Đề VI của Thành Phố Bellevue theo số 425-452-
6168 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email về ADATitleVI@bellevuewa.gov. Nếu quý vị bị điếc hoặc khiếm thính, hãy gọi 711. Tất cả 
các cuộc họp đều có chỗ cho người đi xe lăn. CDD_19_5083

Quý vị sẽ nhận được thư 
mời qua đường bưu điện



Lợi Ích mà Bellevue Thu Được
Kết quả điều tra dân số sẽ định hướng các khoản đầu tư vào cộng đồng chúng ta. Sau đây là ví dụ về các 
khoản đầu tư của liên bang và tiểu bang mà Bellevue đã nhận được trong 10 năm qua, được định hướng 
từ kết quả của cuộc điều tra dân số năm 2010.

Những Nội Dung Quý Vị sẽ Gặp
Bảng câu hỏi điều tra dân số sẽ hỏi quý vị:
1. có bao nhiêu người đang hoặc sẽ sinh sống hay cư ngụ tại nhà quý vị vào ngày 1/4/2020,
2. có ai khác ở cùng quý vị không,
3. quý vị sở hữu hay thuê nhà,
4. số điện thoại của quý vị,
5. tên quý vị,
6. giới tính của quý vị,
7. độ tuổi/ngày sinh của quý vị,
8. quý vị có phải là người xuất thân từ nơi nói tiếng Tây Ban Nha, người Latinh hoặc gốc Tây Ban

Nha hay không,
9. chủng tộc của quý vị, và
10. mối quan hệ giữa những người cư trú khác của hộ gia đình với bản thân người điền biểu mẫu.

Quý vị chỉ mất 10 phút để trả lời 10 câu hỏi và những câu hỏi này 
sẽ định hình các khoản đầu tư của cộng đồng chúng ta trong 10 năm

Ngày 1 tháng 4 năm 2020 là Ngày Điều Tra Dân Số
Tự đếm ở nơi quý vị sinh sống và ngủ nghỉ phần lớn thời gian tính đến ngày 1/4.

Đếm đủ mọi người trong hộ gia đình quý vị, kể cả bé mới sinh, tính đến ngày 1/4. Hộ gia 
đình quý vị gồm tất cả những người sinh sống hoặc cư ngụ tại nhà quý vị, bất kể họ có 
quan hệ gì với quý vị.

phútcâu 
hỏinăm

76,2 triệu $
cho xây dựng và quy hoạch 
giao thông

112,2 triệu $
cho Khu Học Chánh Bellevue

5,8 triệu $
tiền Trợ Cấp Trọn Gói về Phát 
Triển Cộng Đồng (Community 
Development Block Grants)

40,9 triệu $
tiền chi thuế bang Washington

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật theo pháp luật. Cơ Quan Điều Tra Dân Số 
(Census Bureau) không được chia sẻ các câu trả lời của quý vị với bất kỳ tòa án hay cơ quan chính 
phủ nào khác, bao gồm cả Cục Điều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation, FBI), Cơ Quan 
Chấp Pháp Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement, ICE) hoặc Bộ An Ninh Nội 
Vụ (Department of Homeland Security). Bất kỳ cơ quan chính phủ hay tòa án nào cũng không được 
sử dụng câu trả lời của quý vị để chống lại quý vị.




