
CMO Comms - Census Posts 
 

1. Communities that don’t get fully counted in the 2020 Census will miss out for the next 10 years 
on funding and resources for schools, hospitals, libraries, and parks. The Census counts and so do 
you. Get counted today at my2020census.gov.  
 
Las comunidades que no se cuentan por completo en el Censo 2020 perderán durante los 
próximos 10 años fondos y recursos para escuelas, hospitales, bibliotecas y parques. El censo 
cuenta y tú también. Hazte contar hoy en my2020census.gov o por teléfono al 844-468-2020. 
 
Tham gia thống kê dân số tại my2020census.gov để đem lại nguồn tài trợ cho bệnh viện, trường 
học, thư viện, và công viên. Cơ hội này chỉ xảy ra 10 năm 1 lần. 

 
2. Federal law keeps individual census responses confidential for 72 years. This means the Census 

Bureau cannot share your personal information with anyone. Complete your #2020Census today 
at my2020census.gov, by phone at 844-330-2020, or by mail.  

 
La ley federal proteje las respuestas individuales del censo durante 72 años. Esto significa que la 
Oficina del Censo no puede compartir tu información personal con nadie. Hazte contar hoy en 
my2020census.gov o por teléfono al 844-468-2020. 
 
Thông tin thống kê dân số của quý vị được bảo mật trong suốt 72 năm. Quý vị hãy tham gia thống 
kê dân số tại my2020census.gov hoặc gọi 844-461-2020 để đem lại nguồn tài trợ cho bệnh viện, 
trường học, thư viện, công viên, và những chương trình phúc lợi dành cho cộng đồng. 
 

 
3. Participating in the #2020Census is safe and easy, just a few clicks online with 9 questions. Get 

counted today at my2020census.gov 
 
Participar en el censo es seguro y fácil, solo unos pocos clics en línea. Hazte contar hoy en 
my2020census.gov 
 
Tham gia thống kê dân số tại my2020census.gov rất an toàn, dễ dàng và chỉ có 9 câu hỏi. Hãy 
tham gia thống kê ngay hôm nay vì tương lai của chúng ta. 

 
4. The #2020census is about funding for schools, hospitals, and emergency preparedness for the 

next 10 years but the time to act is now. Complete the census online at my2020census.gov, by 
phone at 844-330-2020, or by mail. 
 
El censo significa fondos para escuelas, hospitales, y preparación para emergencias durante los 
próximos 10 años pero ahora es el momento de actuar. Hazte contar hoy en my2020census.gov 
o por teléfono al 844-468-2020. 
 
Số liệu thống kê dân số 2020 census sẽ quyết định nguồn tài trợ cho những chương trình quan 
trọng nhằm bảo vệ an toàn cho cộng đồng chúng. Cơ hội này chỉ có 10 năm 1 lần. 
 

 



5. Your participation in the #2020census will determine representation in local, state and federal 
governments that will help change policies and build an equitable future for all.  Complete the 
#2020Census today at my2020census.gov. 

 
Tu participación en el censo determinará nuestra representación en los gobiernos locales, 
estatales y federal que ayudarán a cambiar la políticas y a construir un futuro equitativo para 
todos. Hazte contar hoy en my2020census.gov o por teléfono al 844-468-2020.  
 
Khi quý vị tham gia thống kê dân số, quý vị góp phần vào việc quyết định ai sẽ đại diện cho quý vị 
trong hệ thống chính phủ địa phương và cả tiểu bang. Hãy tham gia thống kê dân số ngay hôm 
nay. my2020census.gov. 
 
 

 
6. In times like these, we have questions about the future. You can shape the future of San Jose by 

completing the #2020census. The Census ensures that our community receives the federal 
funding for hospitals, emergency preparedness, schools, and social programs. Complete the 
census in the safety and comfort of your home at my2020census.gov or toll free at (844) 330-
2020. 

 
En momentos como estos, tenemos preguntas sobre el futuro. Puedes dar forma al futuro de San 
José llenando el Censo 2020. El censo garantiza que nuestra comunidad reciba los fondos 
federales para hospitales, preparación para emergencias, escuelas y programas sociales. Hazte 
contar hoy en my2020census.gov o por teléfono al 844-468-2020. 
 
Khi quý vị tham gia thống kê dân số, quý vị đang góp phần xây dựng tương lai của thành phố San 
Jose. Kết quả của cuộc thống kê dân số năm 2020 sẽ mang lại nguồn tài trợ cho bệnh viện, trường 
học, các chương trình phúc lợi xã hội và phòng ngừa các trường hợp khẩn cấp của thành phố. Hãy 
tham gia thống kê dân số trực tuyến tại my2020census.gov. Hoặc gọi 844-330-2020 (không mất 
phí) 
 

 
 

 
7. You should participate in the #2020Census because it’s easy, it’s confidential and it’s important. 

Get counted at my2020census.gov or at (844) 330-2020. 
 

Debes participar en el Censo 2020 porque es fácil, es confidencial, y es importante. Hazte contar 
hoy en my2020census.gov o por teléfono al 844-468-2020. 
 
Quý vị nên tham gia thống kê dân số năm 2020 vì những thông tin quý vị cung cấp sẽ được an 
toàn, thống kê dân số rất quan trọng và quý vị có thể tham gia dễ dàng tại my2020census.gov 
hoặc gọi tới số (844) 330-2020. 
 

 
8. Have you completed the #2020census yet? Census workers will start visiting homes that have 

not filled out the census. Complete it today at my2020census.gov. You can participate by phone 

844-330-2020 or by mail. 



¿Ya te contaste en el Censo 2020? Los trabajadores de la Oficina del Censo comenzarán a visitar 

hogares que aún no han completado el censo. Hazte contar hoy en my2020census.gov o por 

teléfono al 844-468-2020. 

Quý vị đã tham gia thống kê dân số chưa? Nếu quý vị chưa, nhân viên thống kê dân số sẽ đến 

thăm nhà của quý vị. Quý vị có thể tham gia thống kê dân số ngay hôm nay tại 

my2020census.gov. Quý vị cũng có thể trả lời qua điện thoại khi gọi đến số 844-461-2020 hoặc 

qua bưu điện. 

 

9. One of many ways to fight for equity is to fill out the #2020Census. This will ensure we have proper 
representation in our local, state and federal governments. Complete your #census now at 
my2020census.gov, by phone at 844-330-2020, or by mail. 

 
Una de las muchas formas de luchar por la equidad es completar el Censo 2020. Esto asegurará 
que tengamos una representación adecuada en nuestros gobiernos locales, estatales y federal. 
Hazte contar hoy en my2020census.gov o por teléfono al 844-468-2020. 
 
Tham gia thống kê dân số là một trong những cách để quý vị đấu tranh cho quyền bình đẳng. 
Tham gia thống kê dân số, quý vị sẽ góp phần  quyết định một đại diện phù hợp với mong đợi của 
quý vị trong chính quyền liên bang và tiểu bang. Quý vị vui lòng tham gia thống kê dân số tại 
my2020census.gov, qua điện thoại khi gọi số 844-461-2020 hoặc qua bưu điện. 
 
 

10. Have you completed the 2020 Census yet? September 30 is the last day to get counted. Don't 
wait. Complete the census now at my2020census.gov. 

 
¿Ya te contaste en el Censo 2020? El 30 de septiembre es el último día para llenar el censo. No 
esperes. Llena el censo hoy en my2020census.gov 
 
Quý vị đã tham gia thống kê dân số chưa? Đừng quên 30/9 là cơ hội cuối cùng để quý vị tham gia 
vào cuộc thống kê này. Hãy tham gia thống kê dân số ngay hôm nay tại my2020census.gov. 
 

 
11. Time is running out to take the Census and every response counts! It just takes a few minutes to 

respond, but the Census has a HUGE and lasting impact on our community. It decides everything 
from our congressional representation to how hundreds of billions in federal funding will be 
distributed. Your neighbors are counting on YOU to be counted! 

 
¡Se está acabando el tiempo para realizar el censo y cada respuesta cuenta! Solo toma unos 
minutos para llenar pero tiene un impacto enorme y duradero en nuestra comuidad. El censo 
decide todo, desde nuestra representación en el Congreso hasta cómo se distribuirán fondos 
federales. Estamos contando contigo para completar el censo. 
 
Thời gian tham gia thống kê dân số sắp hết. Quý vị chỉ mất vài phút để trả lời phiếu thống kê 
nhưng kết quả của cuộc thống kê có tác động lớn và lâu dài tới cộng đồng. Nó là căn cứ để quyết 
định tổng số tiền tài trợ cho các chương trình của cộng đồng. 
 



 
12. Together we can shape the future of San Jose even as we face challenging times during the 

pandemic. Fill out the census before September 30 to ensures federal funding for schools, 

hospitals, roads, and affordable housing. Everyone Counts. 

Juntos podemos dar forma al futuro de San José incluso cuando enfrentamos tiempos difíciles 

durante la pandemia. Llena el censo antes del 30 de septiembre para garantizar fondos 

federales para escuelas, hospitales, carreteras y viviendas asequibles. Todos contamos. 

Chúng ta có thể xây dựng một thành phố San Jose tốt đẹp hơn ngay cả khi chúng ta phải đối mặt 

với những khó khăn trong kì đại dịch COVID-19. Quý vị hãy điền vào phiếu thống kê trước ngày 

30/9 để đem lại nguồn tài trợ cho các trường học, bệnh viện, đường xá và nhà ở. 

 

13. Self-response is the best response. Census workers will start visiting homes that have not yet 

responded to the census. Get counted today at my2020census.gov 

Llena el censo por ti mismo. Los trabajadores de la Oficina del Censo comenzarán a visitar 

hogares que no hayan completado el censo. Hazte contar hoy en my2020census.gov o por 

teléfono al 844-468-2020. 

Nhân viên thống kê dân số sẽ đến thăm nhà nếu quý vị chưa tham gia thống kê dân số. Hãy 

tham gia ngay hôm nay tại my2020census.gov gọi số 844-461-2020 

 

 

 

 
 

 
 


