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Cơ Hội Tài Trợ Cuộc Điều Tra Dân Số 
BẮT BUỘC PHẢI NỘP HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ BẰNG TIẾNG 
ANH 

 

Washington Census Equity Fund (Quỹ Công Bằng Điều Tra Dân 
Số Washington) là một quỹ chung của tiểu bang nhằm hỗ trợ một 
cách nỗ lực việc Điều Tra Dân Số 2020 để đảm bảo sự tin cậy và 
tính chính xác trong công tác này. Quỹ này được Philanthropy 
Northwest quản lý. 
 
Regional Census Fund (Quỹ Điều Tra Dân Số Khu Vực) là một 
chương trình hợp tác giữa Seattle Foundation, Thành Phố Seattle và 
Quận King nhằm mục đích đảm bảo việc điều tra dân số một cách 
đáng tin cậy và chính xác trên toàn Quận King. Quỹ này được 
Seattle Foundation quản lý. 

 
CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ LÀ GÌ? 
Mười năm một lần, Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu phải thống kê toàn 
bộ các cư dân, bao gồm cả những người không phải công dân và 
người nhập cư không có giấy tờ, thông qua một cuộc điều tra dân số 
toàn quốc. Mục tiêu của cuộc điều tra dân số mỗi thập kỷ này là đếm 
từng người ở Hoa Kỳ dựa trên nơi cư trú của họ vào ngày 1 tháng 4 
năm 2020. Số dữ liệu điều tra dân số chính xác rất cần thiết đối với 
việc phân bổ ngân quỹ của liên bang cho mỗi tiểu bang và các địa 
phương. Các nguồn lực của liên bang được phân chia giữa các khu 
vực dưạ trên con số dữ liệu điều tra dân số tùy theo các đặc trưng 
riêng biệt của các dân số này, nhu cầu, và tài sản của những cộng 
đồng khác nhau. Để Washington nhận được phần ngân sách xứng 
đáng của mình, Cục Điều Tra Dân Số tiểu bang phải nắm được tính 
chất đa dạng và năng động của dân số khi thực thi công tác này cần  
đảm bảo sự chính xác toàn vẹn. 

 
 Chúng tôi đang ưu tiên các hồ sơ: 

• Từ các tổ chức phi lợi nhuận của cộng đồng và ở cấp cơ 
sở; 

• Là các đội ngũ nhân viên hay các cá nhân được hướng dẩn 
đào luyện, hoặc với tư cách là người đại diện đáng tin cậy, 
phản ánh được tính chân thực về các cộng đồng dân tộc và 
văn hóa được phục vụ;  

• Thể hiện qúa trình hay chứng tỏ khả năng tiếp cận và 
khuyến khích các thành viên từ cộng đồng của họ tham gia,  

• Có kinh nghiệm trong quá khứ nhất là đã từng lên kế hoạch  
khuyến khích các cộng đồng vốn thường bị thống kê thiếu 
xót kêu gọi mời họ tham gia. 

CÓ GÌ MỚI VÀ KHÁC BIỆT Ở CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ 
2020? 

Hiện tại, Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 đang đối mặt với những thử 
thách mà có thể tác động đến độ chính xác của việc thống kê. Hai 
trở ngại mà chúng ta đã biết là:   

Ngân Sách Liên Bang Dành Cho Cuộc Điều Tra Dân Số Bị Cắt Giảm – các ước tính cho thấy Cuộc Điều Tra 
Dân Số 2020 có thể sẽ là một trong những cuộc điều tra dân số được tài trợ thấp nhất trong lịch sử, do việc 

THÔNG TIN TÓM TẮT 

NGÀY CÔNG BỐ: Ngày 15 tháng 4 năm 2019 

HẠN CHÓT: Ngày 15 tháng 5 năm 2019  

Vòng Hai của Chương Trình Tài Trợ dự kiến 

cho Mùa Thu 2019  

TỔNG SỐ TIỀN SẴN CÓ:  

Ngân Quỹ Toàn Tiểu Bang: $800,000 sẽ dành 

cho các khoản tài trợ (số tiền tài trợ sẽ khác 

nhau và sẽ được phân bổ qua Philanthropy 

Northwest 

Ngân Quỹ Khu Vực Tây Bắc: $700,000 sẽ 

dành cho các khoản tài trợ (số tiền tài trợ sẽ 

khác nhau và được phân phối qua Seattle 

Foundation).  

MÔ TẢ: Nguồn ngân quỹ sẽ hỗ trợ việc lập kế 

hoạch và các hoạt động khuyến khích tham gia 

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 như việc lên kế 

hoạch và các sinh hoạt động như giáo dục và 

phổ biến kiến thức, hỗ trợ riêng về kỹ thuật cho 

các buổi họp và hỗ trợ kêu mời rộng lớn tới các 

thành phần dân số và cộng đồng khó thống kê. 

CÁC KIỂU TÀI TRỢ: Các tổ chức được mời 

nộp hồ sơ xin tài trợ lên tới $50,000 để hỗ trợ 

công việc của Cuộc Điều Tra Dân Số (Chu kỳ tài 

trợ trong tương lai sẽ cung cấp ngân quỹ nhỏ 

hơn và linh hoạt hơn để hỗ trợ hoạt động tiếp 

cận trong thời gian diễn ra Cuộc Điều Tra Dân 

Số). 

ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ: Các tổ chức diện 501c3 

(hay các tổ chức có người tài trợ tài chính diện 

501c3). 

CÁC BUỔI PHỔ BIẾN THÔNG TIN bằng Tiếng 

Anh: Các cuộc gọi “Ngày Thứ Sáu Điều Tra 

Dân Số” được xếp lịch vào ngày 26 tháng 4, 

ngày 19 tháng 4 và ngày 16 tháng 4, và ngày 3 

tháng 5 lúc 10 giờ sáng  

Đường Dây Hội Thảo: (267) 930-4000 

Mã tham gia: 329-709-300   
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thiếu xót gây ra từ ít nguồn cung cấp cần thiết được liên bang tài trợ để tiếp cận đến các cư dân ở tất cả cộng đồng. 

Các Hạn Chế về Kỹ Thuật– 2020 sẽ được coi là cuộc điều tra dân số đầu tiên được thực hiện phần lớn qua 
mạng. Tuy vậy, với sự thiếu hụt nguồn ngân sách liên bang trước đây khi lập kế hoạch việc thi thử nghiệm  
chưa được hoàn tất và hính thức trên mạng này sẽ đặc biệt là một trở ngại lớn cho nhiều người không có 

internet.  

Nhóm dân số "khó thống kê" là gì?  

Từ trước đến nay, dữ liệu điều tra dân số thiếu hẳn một số lượng lớn người có thu nhập thấp, người bản địa,người 
nhập cư, các dân tộc và người thiểu số, người trẻ tuổi, thành phần dân số di động (như người vô gia cư và người thuê 
nhà), và người sống trong các vùng nông thôn của đất nước.  

• Gần một trong 6 trẻ em dưới năm tuổi sống trong các cộng đồng khó thống kê. 

 

Ở Tiểu Bang Washington, danh sách các nhóm người được ưu tiên tài trợ gồm: 

• Các cộng đồng da màu  

• Người bản địa 

• Các cộng đồng nhập cư và tị nạn 

• Nhóm dân số có  thu nhập thấp 

• Những người vô gia cư 

• Những người bị khuyết tật tinh thần và thể 
chất 

• Những người không nói Tiếng Anh 

• Những người thuộc nhóm LGBTQIA (đồng 
tính, song tính, lưỡng tính, chuyển giới) 

• Những người trẻ tuổi 

• Các khu vực điạ lý hẻo lánh (ví dụ nông thôn) 

NẾU QUÝ VỊ CÓ THÊM CÂ HỎI THẮC NÀO KHÁC VỀ VIỆC NỘP ĐỂ GÓP Ý, XIN VUI LÒNG GỬI EMAIL: 

WASHINGTON CENSUS EQUITY FUND (TOÀN TIỂU BANG): 

 LESLIE SILVERMAN TẠI CENSUSEQUITY@PHILANTHROPYNW.ORG   

 REGIONAL CENSUS FUND (QUẬN KING):  

BAO-TRAM DO TẠI B.DO@SEATTLEFOUNDATION.ORG  

CẬP NHẬT TIN TỨC BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG MẠNG (WEB) CỦA CHÚNG TÔI: 

WASHINGTON CENSUS EQUITY FUND (TOÀN TIỂU BANG): 
HTTPS://PHILANTHROPYNW.ORG/WASHINGTON-CENSUS-EQUITY-FUND  

REGIONAL CENSUS FUND (QUẬN KING): 
HTTPS://WWW.SEATTLEFOUNDATION.ORG/NONPROFITS/NONPROFITGRANTOPPORTUNITIES  

mailto:CensusEquity@PhilanthropyNW.org
mailto:B.Do@seattlefoundation.org
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