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English: 844-330-2020
普通話/國語: 844-391-2020 

粵語: 844-398-2020

The census brings important resources to 
our communities and makes sure our voices 
are heard in government.

Here’s how you can get counted!

And please help spread the 
word — let your friends, 
family and everyone you 
know just how important 
it is for everyone to
be counted.

Make sure your voice is 
heard and bring funding for 
vital programs and services 
like roads, housing, first 
responders and healthcare 
services like Medicare Part B.

Look for a notification in the 
mail from the U.S. Census 
Bureau in mid-March 2020.

留意美國人口普查局  
(U.S. Census Bureau) 在2020 年 3  
月中旬郵寄的通知書

Fill out the survey online, by phone or 
through the mail. The survey takes 
approximately 10 minutes to complete.*

* *
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人口普查為我們的社區帶來重要資源，並
確保政府聽到我們的心聲。

看看如何參與並計入人口普查！

此外，請幫忙宣傳訊息 — 讓 
您的朋友、家人和每位認識 

的人知道人人參與並計 
入人口普查的 重要性。

請上網、透過電話或以書面 
方式填寫問卷調查。問卷調 
查約需10分鐘可完成* 

確保您 表達您的心聲，並 
讓重要計劃 和服務獲得 
資金，如道路、房屋、急救 
員和醫療保健服務（如聯 
邦醫療保險 B 部份）等。

您的回答是保密的  
依法規定，美國人口普查局不可分享您的個人資料。

Your responses are confidential. By law, the U.S. Census 
Bureau cannot share your personal information.

The 2020 
CENSUS is HERE!
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COUNT ME IN

2020 年度 
人口普查已經全面展開！

SAN MATEO COUNTY

STAND UP AND BE COUNTED!

Complete at:



my2020census.gov
Español: 844-468-2020
Tiếng Việt: 844-461-2020

El censo trae recursos importantes para nuestras 
comunidades y asegura que el gobierno escuche 
nuestras voces.

¡Así es como usted también contará! Dưới đây là cách quý vị có thể tham gia Thống Kê Dân Số!

Y por favor ayude a correr la voz —  
dígales a sus amigos, 
familiares lo  
importante que es  que  
cuenten a todos y  
cada uno.

Haga que se escuche su voz y  
obtenga financiamiento para 
programas y servicios vitales tales 
como calles, vivienda, personal  
de primera respuesta ante 
emergencias y servicios de atención 
médica como Medicare Parte B.

Recibirá una notificación por 
correo de la Oficina del Censo 
de los EE.UU. a mediados de 
marzo de 2020.

Nhận thông báo mà Cục Thống 
Kê Dân Số Hoa Kỳ gửi bằng thư 
vào giữa Tháng Ba năm 2020.

Puede contestar la encuesta por 
Internet, por teléfono o a través del 
correo postal. Toma aproximadamente 
10 minutos contestar la encuesta.*

* *
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Thống Kê Dân Số mang lại cho cộng đồng chúng ta 

những nguồn lực quan trọng và đảm bảo chúng ta sẽ 

có tiếng nói đại diện trong chính quyền.

Điền bản điều tra trực tuyến, bằng điện 
thoại, hoặc trả lời qua thư. Sẽ cần khoảng 
10 phút để điền bản điều tra.*

Các thông tin trả lời của quý vị được bảo mật. Theo luật định,  

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ không được phép chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị.

Sus respuestas son confidenciales. Por ley, la Oficina del Censo 

de los EE.UU. no puede divulgar ninguna información personal.
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Và hãy giúp lan tỏa — cho bạn bè, gia 
đình của quý vị và tất cả mọi người biết 
rõ tầm quan trọng của việc mọi người 
đều tham gia Thống Kê Dân Sô.

Đưa ra ý kiến của quý vị và mang lại 
 nguồn tài chính cho các 
chương trình và dịch vụ 
thiết yếu như đường xá, nhà 
ở, nhân viên tiếp ứng khẩn 
cấp và các dịch vụ y tế như 
Medicare Phần B.

SAN MATEO COUNTY

STAND UP AND BE COUNTED!

Thống Kê Dân Số 
2020 Đã Đến!ya está aquí!

¡El censo del 2020

Complete at:


