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THAM GIA THỐNG KÊ DÂN SỐ 2020 QUA THƯ, ONLINE HOẶC ĐIỆN THOẠI 

Thành phố khuyến khích cộng đồng dành ít thời gian để hoàn thành và gởi lại mẫu 

Thống kê dân số 2020 (Census 2020.)  Thống kê dân số năm 2020 rất dễ dàng để trả lời, 

cho dù bằng thư, online hoặc qua điện thoại. Bây giờ mọi người có thể tự trả lời bằng cách 

truy cập online my2020census.gov hoặc gọi (844) 330-2020. 

Trước sự bùng nổ của dịch COVID-19, Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ đã điều chỉnh 

các hoạt động thống kê dân số 2020 nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên 

và công chúng; thực hiện hướng dẫn từ các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa 

phương và đảm bảo số lượng đầy đủ và chính xác của tất cả các cộng đồng.  Để xem 

những thông tin cập nhật, hãy truy cập ggcity.org/2020-census 

Cứ sau 10 năm, Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ tiến hành kiểm đếm dân số của cả 

nước. Có được thống kê dân số chính xác tại Garden Grove rất quan trọng để đảm bảo 

nguồn tài trợ từ liên bang cho phát triển cộng đồng, giáo dục, y tế và những phục vụ 

trong cộng đồng, nhà ở, an toàn công cộng, đường xá, v.v.  Tổng thống kê dân số năm 

2020 ảnh hưởng đến 1.5 nghìn tỷ đô la tài trợ liên bang mỗi năm cùng với đại diện quốc 

hội và tái phân chia khu vực. 

Để biết thêm thông tin, xin xem tại ggcity.org/2020-census hoặc  

 
2020census.gov, hoặc có thể liên lạc ông Shawn Park, Senior Administrative  
 

Analyst, tại số (714) 741-5371 hoặc email shawnp@ggcity.org.                            
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