Sacramento County Counts

Câu hỏi thường gặp
TẠI SAO CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2020 LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG
ĐỐI VỚI QUẬN SACRAMENTO?
Được quy định bởi Hiến pháp Hoa Kỳ, Cuộc Điều tra Dân số được tiến
hành mỗi mười năm một lần để thu thập dữ liệu chính xác về con người
và địa điểm của Hoa Kỳ. Tác động của việc đếm đầu người mỗi thập niên
là rất đáng kể: Các sự kiện và số liệu thu tập được giúp đưa ra quyết
định đúng đắn về việc phân phối các ngân khoản liên bang, phân bổ tỷ lệ
đại diện giữa các tiểu bang, vẽ ranh giới các quận hạt và địa hạt, và các
quyết định quy hoạch của chính phủ, doanh nghiệp và các cơ quan phi lợi
nhuận.
Việc đếm dân số không chính xác cho Quận Sacramento sẽ có hậu quả
vô cùng tai hại. Đối với mỗi một người không được đếm, cộng đồng của
chúng ta mất $1.000 đô la mỗi năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hỗ
trợ của liên bang về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giao thông, nhà ở,
thực thi quyền công dân, đào tạo công việc làm, thực thi pháp luật, thực
phẩm, dịch vụ pháp lý, v.v.1
NHỮNG KHÓ KHĂN NÀO CẢN TRỞ VIỆC ĐẾM DÂN SỐ CHÍNH XÁC
TẠI QUẬN SACRAMENTO?
Vô số khó khăn để đạt được số liệu chính xác cho Cuộc Điều tra Dân số
năm 2020 tại Quận Sacramento bao gồm: Giảm tài trợ liên bang cho dân
số trong Cuộc Điều tra Dân số; Thay đổi quy trình thu thập dữ liệu: đây
là lần đầu tiên các phản hồi sẽ chủ yếu được thực hiện trực tuyến; Sự
mất lòng tin vào chính phủ ngày càng tăng, một cái nhìn tiêu cực về Cuộc
Điều tra Dân số và tiềm năng bao gồm câu hỏi về quốc tịch; Dân số khó
đếm với mức đáp ứng thấp một cách đáng kể.

GIÁO DỤC
Tháng 1 năm 2018 đến
tháng 3 năm 2019:
Chuẩn bị cho việc Tiếp
cận
NHẬN THỨC
Tháng 4 năm 2019 đến
tháng 2 năm 2020:
Nhận thức trong Cộng
đồng
ĐỘNG LỰC
Tháng 3 năm 2020 đến
tháng 5 năm 2020:
Tiếp cận Ráo riết và Hỗ
trợ trực tiếp
NHẮC NHỚ
Tháng 6 năm 2020 đến
tháng 7 năm 2020:
Tiếp cận có mục tiêu các
cộng đồng đáp ứng thấp

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA ĐẾM DÂN SỐ CHÍNH XÁC TẠI QUẬN SACRAMENTO?
Để đảm bảo rằng tất cả cư dân của Quận Sacramento được đếm trong Cuộc Điều tra Dân số năm 2020, Ủy ban
Đếm Toàn bộ (Complete Count Committee) của Quận Sacramento - bao gồm các nhà lãnh đạo đáng tin cậy có
mạng lưới mạnh mẽ trong các cộng đồng khó đếm - đang triển khai chu đáo các chiến lược tiếp cận cộng đồng
phản ảnh tính đa dạng và các nhu cầu cá biệt của từng khu dân số khó đếm ở Quận Sacramento.
Những chiến lược này sẽ nhấn mạnh đến việc tiếp cận thông qua nhiều lĩnh vực bao gồm giáo dục, kinh doanh, y
tế và lao động ở Quận Sacramento, nơi có mối liên hệ sâu rộng và mạnh mẽ với các cộng đồng khó đếm, và những
chiến lược này sẽ được thực hiện cùng với những nỗ lực của địa phương, tiểu bang và liên bang. Hợp tác cùng với
nhau, chúng ta sẽ đảm bảo tính chính xác của Cuộc Điều tra Dân số năm 2020, tận dụng một cách hiệu quả các
nguồn lực hiện có và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới để tăng cường sự hợp tác đa ngành trên toàn Quận
Sacramento.
TÌM HIỂU THÊM
Ủy ban Đếm Toàn bộ Quận Sacramento là sự hợp tác giữa Hiệp hội Cộng đồng Sacramento, Sacramento ACT, Quận
Sacramento và một nhóm các đối tác cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập SacramentoCountyCounts.org.
VIETNAMESE

AI LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÓ ĐẾM Ở QUẬN SACRAMENTO?
Dựa trên các biến số tương quan với số lượng người đếm không đủ trong Cuộc Điều tra Dân số vừa
qua, Quận Sacramento là quận khó đếm thứ tám ở California. Các dân số có nguy cơ bị đếm thiếu ở
Quận Sacramento bao gồm:2

NGƯỜI DÂN DA MÀU

NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ

TRẺ EM DƯỚI 5

NHỮNG NGƯỜI THUÊ NHÀ

NHỮNG HỘ ĐA GIA ĐÌNH

THU NHẬP THẤP

THANH THIẾU NIÊN

23% dân số của quận là người gốc Tây Ban Nha (không xét kể chủng tộc)
12% dân số của quận báo cáo chủng tộc của họ là Da Đen
18% dân số của quận báo cáo chủng tộc của họ là người châu Á
2% dân số của quận đã báo cáo chủng tộc của họ là Thổ dân Da đỏ hoặc thổ dân Alaska
2% dân số của quận đã báo cáo chủng tộc của họ là Người Hawaii bản địa hoặc Người
đảo Thái Bình Dương

22% dân số của quận được sinh ra ở bên ngoài Hoa Kỳ, (ước tính có 324.662 người).

7% dân số của quận là trẻ em dưới 5 tuổi (ước tính 107.143 trẻ em).

45% hộ gia đình của quận là những hộ thuê nhà (ước tính khoảng 236.218 hộ).
26% đơn vị gia cư của quận này nằm trong các tòa nhà có từ 2 đơn vị trở lên (ước tính
khoảng 148.719 đơn vị gia cư) và 13% đơn vị gia cư của quận này nằm trong các tòa
nhà có từ 10 đơn vị trở lên (khoảng 74.275 đơn vị gia cư)
18% dân số của quận sống trong mức nghèo khó (ước tính khoảng 260.877) và 19%
dân số khác sống gần mức nghèo khó (ước tính khoảng 279.592 người có thu nhập từ
100% đến 200% mức nghèo khó).

24% dân số quận Lầu dưới 18 tuổi (ước tính khoảng 367.348 thanh thiếu niên).

LGBTQI

Theo thống kê theo dõi của Gallup-poll từ 2012-2014, chỉ riêng khu thành phố của
Sacramento đã có tỷ lệ ước tính là 3,9% dân số LGBT 3. Không có dữ liệu nào cho biết
những con số đó là của toàn bộ Quận Sacramento. Kerith Conron từ Williams Institute
của UCLA ước tính rằng Cuộc Điều tra Dân số sơ sót không đếm khoảng 80% dân số
cộng đồng LGBTQ. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, tỷ lệ phần trăm người lớn LGBTQI là từ 3 đến
4,5%.

GIA CƯ BẤT ỔN ĐNỊH

Khoảng 0,22% dân số của quận được coi là người vô gia cư lâu dài hoặc gặp phải tình trạng
nhà ở bất ổn định (ước tính khoảng 3.665 người).

KHUYẾT TẬT

8,8% dân số quận hạt dưới 65 tuổi bị khuyết tật (ước tính khoảng 122,449 người
khuyết tật).

NGƯỜI CAO NIÊN

14% dân số của quận trên 65 tuổi (ước tính là 214.286 so với 65 tuổi).

CỰU CHIẾN BINH

Khoảng 5,6% dân số quận hạt là cựu chiến binh (ước tính khoảng 85.177 cựu chiến
binh).

Câu hỏi thường gặp về Điều Tra Dân số Quận Sacramento năm 2020 cho các Thành phố, ngày 6 tháng 7 năm 2018; 2https://www.census.gov/quickfacts/sacramentocountycalifornia; 3 Tỷ lệ này chỉ dành cho thành phố Sacramento như được xác định trên trang 10 trong Cuộc Kiểm toán năm 2017 của
Thành phố về Giới tính và Đa dạng Sắc tộc; 4https://www.universityofcalifornia.edu/news/census-overlooks-lgbtq-community
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