
 
 

Thông Báo Về Việc Trả Lời Câu Hỏi: CB16-XXX 
 
Cuộc Thử NghiệmThống Kê Dân Số 2016 sẽ bắt đầu tại Quận Los Angeles,  
Calif. 
 
Ngày 14 tháng 3, 2016 — Một số cư dân trong Quận Ló Angeles, Calif. sẽ tham gia Cuộc Thử 
nghiệm Thống Kê Dân Số 2016 bắt đầu vào ngày 21 tháng 3. Khoảng 225,000 gia đình sẽ nhận 
được thư thông báo từ Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ yêu cầu điền câu trả lời vào bảng câu hỏi. 
Cuộc Thử nghiệm Thống Kê Dân Số 2016 được dùng để cải tiến những phương pháp và kỹ thuật 
mới đang được cân nhắc cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020. 
 
Cư dân Quận Los Angeles có thể trả lời cuộc thử nghiệm bằng nhiều ngôn ngữ như Tiếng Anh, 
Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Hoa và Tiếng Đại Hàn trên mạng hoặc qua thư từ. Ngoài ra, 
còn có trợ giúp qua điện thoại bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Hoa, (Quan 
Thoại, Quảng Đông), Tiếng Đại Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Á Rập và Tiếng Pháp. Nhân viên thống 
kê sẽ đến nhà của những gia đình nào đã không điền bảng câu hỏi để trực tiếp điền đơn cho họ. 
 
Nội dung của cuộc thử nghiệm gồm các câu hỏi sau đây: 

1. Vào ngày 1 tháng 4, 2016 có bao nhiêu người sống trong nhà, apartment, hoặc mobile 
home của quý vị?  

2. Vào ngày 1 tháng 4, 2016 có người nào khác đang sống tại đây, mà quý vị đã không liệt 
kê trong câu hỏi số 1 không?  

3. Đây có phải là căn nhà, apartment, hoặc mobile home mà quý vị làm chủ nhưng còn nợ 
nhà băng, làm chủ và đã trả hết nợ, đang thuê hoặc ở mà không phải trả tiền thuê?  

4. Số điện thoại của quý vị là gì?  
5. Giới tính của quý vị là gì?  
6. Tuổi và ngày sinh của quý vị là gì?  
7. Quý vị thuộc loại (chủng tộc, sắc tộc, gốc) nào?   
8. Có người nào thı̉nh thoảng sinh sống ở một nơi khác không? 
 

Có thêm những câu hỏi tiếp theo dành cho mỗi người trong gia đình để mô tả liên hệ của họ với 
người điền câu trả lời của bảng câu hỏi.  
Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trong các khu bưu chính (ZIP codes) sau đây: 

90022(một phần), 90031(một phần), 90032, 90033(một phần), 90041, 90042, 90063(một phần), 
90065(một phần), 90089(trung tâm y tế-không có cư dân), 91030, 91101(một phần), 91105(một 
phần), 91106(một phần), 91107(một phần), 91108, 91754, 91755, 91770(một phần), 91775, 
91776, 91780 (một phần), 91801, 91803. 
 
Để biết thêm chi tiết về cuộc Thống kê Thử nghiệm 2016, xin vào thăm trang mạng 
census.gov/2016censustest. 
Đây chỉ là trang thông tin. Sẽ không có thống kê công bố từ bản thông cáo này. 
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