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Năm 2020 là năm của tổng điều tra dân số được tiến hành cứ 5 năm một lần.

  Đối tượng khảo sát

　　Những người  hiện tại đang sống ở Nhật Bản vào ngày mùng 1 tháng 10 tất cả mọi người

　　 ※ Vui lòng điền vào (nhập) địa chỉ hiện tại ngày mùng 1 tháng 10 của bạn, bất kể thẻ thường trú của bạn ở đâu.

          （Ngày mùng 1 tháng 10 hiện tại , nếu sống ở thành phố Higashiosaka

            thì cuộc khảo sát sẽ được thực hiện tại địa chỉ của "Thành phố Higashiosaka"）

　Có hai cách để trả lời

　　①　Trả lời từ trực tuyến (PC, điện thoại thông minh, máy tính bảng)
Có thể trả lời bằng Tiếng Anh, Tiếng Trung (Đơn giản / Truyền thống), 

Tiếng Hàn Quốc / Tiếng Triều Tiên, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha

Có thể trả lời từ bất cứ ở đâu, và cũng được khuyến nghị cho những người bận rộn.

　　 ②　Trả lời bằng cách điền vào bảng khảo sát

Điền vào  bảng khảo sát theo phong cách như trước rồi gửi bưu điện.

  Thời gian 

       

　

　　

https://www.kokusei2020.go.jp/vi/index.html

Điều tra dân số 
2020

　

              Vui lòng cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của bạn ngày 1 tháng 10 năm

2020

　    
       

Thông tin liên lạc

Trụ sở thực hiện điều tra dân số thành phố 

Higashiosaka

(Văn phòng quản lý hành chính thông tin Bộ phận 

chính sách thông tin）
Higashiosaka chodo 1-8-37

Belle Nord Fuse tầng 3

TEL：06-4306-3160

FAX：06-6781-0707

Kết quả khảo sát mà chúng tôi hợp tác sẽ định 

hình tương lai của đất nước. Đây là một cuộc 

khảo sát quan trọng hình thành nên cơ sở của các 

tài liệu hành chính như phúc lợi xã hội và các 

Cảm ơn bạn đã hiểu và phản ứng với điều tra dân 

◎Đối với người nước ngoài không hiểu tiếng Nhật, chúng tôi có thể chuẩn bị bộ 

sưu tập câu hỏi (27 ngôn ngữ).

ID trực tuyến và thời gian phân phối bảng khảo sát

Ngày 14 tháng 9 đến 20 tháng 9

Thời gian phản hồi trực tuyến

Ngày 14 tháng 9 đến 7 tháng 10

Thời gian thu thập bảng khảo sát

Ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10
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