
Gia đình AISD thân mến, 

Cảm ơn bạn đã thận trọng trong nỗ lực làm giảm sự lây lan của COVID-19 để đảm bảo 
Austin ISD và cộng đồng chúng ta được an toàn và khỏe mạnh. 

Trong khi chúng ta ở nhà nhiều hơn, có một điều chúng ta có thể làm ngay bây giờ để 
gây tác động tích cực đến giáo dục và hạnh phúc của học sinh và gia đình trong mười 
năm tới: điền mẫu kiểm tra dân số 2020 (https://my2020census.gov/).   Hãy tìm thư 
bưa điện về Điều tra dân số, bao gồm số ID Điều tra dân số của bạn và các hướng dẫn 
thêm để điền mẫu trực tuyến. 

Tôi biết rằng nhiều gia đình, nhân viên, và hàng xóm chúng ta đang vật lộn để thích 
nghi với cách sống mới. Tôi cũng nhận thức và biết ơn tất cả các cá nhân đang muốn 
làm điều gì đó để giúp đỡ lẫn nhau bất kể những hạn chế do việc giữ khoảng cách xã 
hội. 

Bằng cách điền Tổng điều tra dân số năm 2020, hãy biết rằng bạn đang thực hiện phần 
của mình để đảm bảo rằng hàng tỷ đô la liên bang sẽ đến với các nguồn lực cần thiết 
nhất để giúp đỡ cộng đồng chúng ta. Điều này cũng đảm bảo rằng các cộng đồng 
chúng ta được đại diện đầy đủ. Việc điền Tổng điều tra dân số cũng dạy học sinh chúng 
ta một bài học quý giá về trách nhiệm công dân và chuẩn bị cho các em tham gia trong 
tương lai. 

Điều tra dân số là một lời nhắc nhở lớn rằng tất cả chúng ta đều tương quan với nhau. 
Xin cảm ơn bạn trước vì đã cam kết hoàn thành Điều tra dân số của và khuyến khích 
người khác làm tương tự. Tôi hoàn toàn nhận thức rằng tình huống chúng ta đang gặp 
là chưa từng có và tất cả chúng ta đang đối phó bằng những cách khác nhau. 

Xin hãy biết rằng chúng tôi luôn sẳn sàng giúp đở bạn và gia đình. 

Thân ái,  

Tổng Giám Thị Paul Cruz, P.h.D. 

Kiển tra dân số là gì và tại sao đếm dân số là quan trọng? 

Cứ 10 năm một lần, mọi người sống ở Hoa Kỳ - bất kể nguồn gốc hay địa vị - đều được 
yêu cầu điền kiểm tra dân số. Đây là một đòi hỏi của Hiến pháp Hoa Kỳ nhằm cung cấp 
chính xác số người trong nước. Khi chúng ta trả lời kiểm tra, chúng ta giúp mang tiền 
đến cộng đồng của chúng ta cho các trường học, cơ quan chăm sóc sức khỏe, thư 
viện, đường xá và nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng giúp mang lại đại diện chính trị cho 
các cộng đồng của chúng ta vì các bản đồ bầu cữ chính trị cho Quốc hội, quốc hội tiểu 
bang, và thậm chí các thành viên hội đồng trường, đều dựa trên dữ liệu Điều tra dân 
số. 



Điền kiểm tra dân số có an toàn không? 

Sự trả lời Điều tra dân số của bạn là riêng tư, được bảo vệ và bảo mật; đây là điều 
quan trọng nên biết. Thông tin của bạn chỉ được sử dụng để tạo số liệu thống kê ẩn 
danh và KHÔNG THỂ chia sẻ với chủ nhà, quan chức cơ quan di trú hoặc bất kỳ cơ 
quan nào khác. 

Vai trò của AISD trong việc đảm bảo mọi người được tính là gì? 
AISD hợp tác với các đối tác thành phố, quận và các cơ quan phi lợi nhuận miền trung 
Texas để đảm bảo mọi người được tính trong dân số. Bây giờ, hơn bao giờ hết, công 
việc của chúng ta phải bắt rễ từ sự công bằng, hỗ trợ lẫn nhau và trách nhiệm tập thể. 
Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta đặc biệt nhận ra tầm quan trọng và giá trị của việc 
dựa trên sức mạnh của mối quan hệ tương tác giữa nhà trường và gia đình để liên lạc 
được với nhiều gia đình hơn, trấn an họ rằng việc được tính trong dân số không chỉ an 
toàn mà còn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.


