
                                                     ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

                                                                                                                     ສູນຂ ້ ມູນຊັບພະຍາກອນ:  

                                                                                                                             ຂ ້ ມູນຄວາມຈິງ 

 

 

ສ ິ່ ງທ ິ່ ຄົນອົບພະຍົບຕ້ອງຮ ້ກິ່ຽວກັບການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ 

ລັດຖະທ າມະນູນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ກ ານົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ 

ການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງມີຈຸດປະສົງເພ່ືອນັບທຸກໆຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ທັງພົນລະເມືອງ ແລະ 

ຄົນບ ່ ແມ່ນພົນລະເມືອງ ຈະຖືກຖາມ ຄ າຖາມພ້ືນຖານ 

ກ່ຽວກັບແຕ່ລະຄົນທ່ີອາໃສຢູ່ໃນຄອບຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ, ເຊ່ັນວ່າ ອາຍຸ, ຊ່ື, ເຊ້ືອຊາດ, ແລະຊົນເຜ່ົາ, 

ແຕ່ຈະບ ່ ຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການເຂ້ົາເມືອງຂອງທ່ານຫືຼວ່າທ່ານເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ. 

ເຖິງເຊ່ັນໃດກ ່ ຕາມ, ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

ກ ່ ຍັງອາດຈະຢ້ານກົວທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2020 ຖ້າພວກເຂົາເປັນຊາວອົບພະຍົບ 

ຫລືອົບພະຍົບທ່ີບ ່ ມີເອກະສານ, ຖືກອອກຄ າສ່ັງເນລະເທດໃຫ້ອອກຈາກປະເທດ, ຫລືບ ່ ແມ່ນພົນລະເມືອງ. 

ເພືິ່ ອໃຫ້ແນິ່ ໃຈວິ່າຊາວອົບພະຍົບອາຊ ຕາເວັນອອກສິ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຮັບການຖືກນັບ 
ຄວນຈ າໄວ້ວິ່າ ຄ າຕອບໃນສ າມະໂນຄົວຂອງທິ່ານ ແມິ່ນເປັນຄວາມລັບແລະຖືກປົກປ້ອງ 

ໂດຍກົດໝາຍທ ິ່ ເຂ້ັມງວດທ ິ່ ສຸດ: 

 ສ ານັກ ສ າມະໂນຄົວບ ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແບ່ງປັນຄ າຕອບຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ 

ໃຫ້ກັບຜູ້ໃດ, ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ ຄົນເຂ້ົາເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານອ່ືນໆຂອງລັດຖະບານ. 

 ຫ້ອງການສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວບ ່ ສາມາດນ າໃຊ້ ຄ າຕອບສ າຫຼວດ 

ສ າມະໂນຄົວຂອງທ່ານເພ່ືອຈຸດປະສົງອ່ືນນອກເໜືອຈາກການວິເຄາະທາງສະຖິຕິ. 

 ການລະເມີດກົດໝາຍເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການປັບໃໝລົງໂທດສູງເຖິງ $250,000 

ໂດລາ ຫືຼຕິດຄຸກ 5 ປີ. 

ຄ າຖາມທ່ີຖືກຖາມຢູ່ເລ້ືອຍໆ 

ແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີເກີດຂ້ືນ ສ າລັບການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2020? 

$800 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການສະໜອງທືນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ການນັບສ າມະໂນຄົວແມ່ນການກ ານົດຈ ານວນທືນງົບປະມານຊັບພະຍາກອນທ່ີຈະໄປນ າໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ, 

ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະບັນດາໂຄງການທ່ີຈ າເປັນອ່ືນໆ - ຖ້ານັບຈ ານວນຄົນໄດ້ຫຼາຍໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, 

ຊຸມຊົນຂອງທ່ານກ ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິນທຶນງົບປະມານຫຼາຍເທ່ົານ້ັນ. ເມ່ືອທ່ານຕອບສະໜອງໃນການ 

ສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ, ທ່ານໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຢ່າງຍຸດຕິທ າ 

ຂອງທຶນງົບປະມານ, ການບ ລິການ, ແລະການເປັນຕົວແທນທາງການເມືອງ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຖ້າຂ້ອຍຂ້າມຄ າຖາມ ໂດຍທ ິ່ ບ ິ່ ຕ້ອງຕອບ ຈະມ ຜົນສະທ້ອນຫັຍງບ ິ່ ? 
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ແບບຟອມຂອງທ່ານຍັງຈະຕ້ອງຖືກນັບຖ້າທ່ານຂ້າມ ຄ າຖາມນ່ືງຫລືສອງຂ ້ , 

ຕາບໃດທ່ີທ່ານໃສ່ຊ່ືແລະທ່ີຢູ່ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຂ້າມຄ າຖາມຫລືບ ່ ຕອບຄ າຖາມສ າມະໂນຄົວ, 

ທາງຫ້ອງການສ າຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ອາດຈະຕິດຕາມເພ່ືອສອບຖາມຂ ້ ມູນທ່ີຂາດຫາຍໄປ, ໂດຍທາງໂທລະສັບ 

ຫືຼສ່ົງພະນັກງານສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ ໄປທ່ີບ້ານຂອງທ່ານ. ຄ າຖາມທ່ີທ່ານຂ້າມໄປ, ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ 

ທາງຫ້ອງການສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວຈະຕ້ອງລົງຕິດຕາມສອບຖາມ. 

ມັນຈະມ  ຄ າຖາມກິ່ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງບ ? 

ບ ່ ມີ. ເມ່ືອບ ່ ດົນນານມານ້ີ, ທາງສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນຕ ່ ຕ້ານການເພ່ີມ 

ຄ າຖາມກ່ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງຂອງປີ 2020 

ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການບ ່ ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທ າມະນູນ. 

ຫ້ອງການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຈັດພິມແບບຟອມສອບຖາມຂອງປີ 2020 

ໂດຍທ່ີບ ່ ມີຄ າຖາມນ້ັນ. 

ເຖ ງແມິ່ນວິ່າມັນຈະບ ິ່ ມ  ຄ າຖາມກິ່ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງກ ິ່ ຕາມ, ຂ້າພະເຈ້ົາ 

ຍັງມ ຄວາມຢ້ານກົວໃນການຖືກເປ້ົາໝາຍກິ່າວຫາ ເນືິ່ ອງຈາກວິ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ 

ຄົນອົບພະຍົບ. ແລ້ວຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ? 

ຄົນອົບພະຍົບໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີຄວາມກັງວົນຍ້ອນວ່າ 

ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນກົດຫມາຍບັງຄັບການບ ລິຫານ ຂອງປະທານາທິບ ດີ ທຣ າ Trump ທ່ີຜ່ານມາ. ໂດຍສະເພາະ 

ຄົນອົບພະຍົບຜູ້ທ່ີບ ່ ມີເອກະສານ, ມີຄ າສ່ັງຖືກເນລະເທດ, ຫືຼເປັນຄົນບ ່ ມີສັນຊາດ 

ໂດຍສະເພາະອາດຈະຢ້ານວ່າຈະຖືກເປັນເປ້ົາໝາຍ. ຖ້າທ່ານຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມປະເພດດ່ັງກ່າວ, ຈ່ົງຈ າໄວ້ວ່າ 

ການຍົກເວ້ັນຄ າຖາມກ່ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງບວກກັບການປົກປ້ອງຄວາມລັບຢ່າງເຂ້ັມງວດ, 

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທ່ີຈະຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໃສ່ຄົນທ່ີບ ່ ແມ່ນພົນລະເມືອງ. 

ກົດໝາຍກ ານົດໄວ້ໃຫ້ທຸກຄົນ, ລວມທັງຄົນອົບພະຍົບທຸກໆຄົນບ ່ ວ່າຈະເປັນຢູ່ໃນສະຖານະພາບໃດ, 

ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ, 

ແລະຕອບທຸກຄ າຖາມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຈິງ. ແຕ່ສ າຄັນຍ່ິງກວ່ານ້ັນ, 

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ ຮັບປະກັນວ່າທຸກ SEAA 

ທັງໝົດສາມາດເຂ້ົາເຖິງສິດແລະສິດທິພິເສດທ່ີພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ຮັບ. 

ການດ າເນ ນການ 

ມີພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພ່ືອເປັນຕົວແທນໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020 

ແລະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຸກຄົນໄດ້ຮູ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຍິນ.  

ຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມໄດ້ທ່ີ: bit.ly/SEARACCensusPledge 

ທິ່ານສາມາດຊິ່ອຍຫຍັງໄດ້ແດິ່ ເພືິ່ ອໃຫ້ແນິ່ ໃຈວິ່າທິ່ານຄວນໄດ້ຖືກນັບ? 

1. ຂຽນຟອມສ າມະໂນຄົວຂອງທ່ານ. ບອກໝູ່ເພ່ືອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການ 

ສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງມັນຈ່ຶງສ າຄັນໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ. 
2. ອີງໃຊ້ ໜ້າເຈ່ັຍຕ ່ ໄປນ້ີ ເພ່ືອຊອກຫາຂ ້ ມູນວ່າເມ່ືອໃດ ຈະມີແບບຟອມໃຫ້, 

ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອ່ືນໆ. 

3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສ ານັກສ າມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ສ າຫຼວດ - ແມ່ນບຸກຄົນທ່ີໄປເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ 
ເພ່ືອນັບພວກເຂົາ ຖ້າພວກເຂົາບ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນ ການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ.  
ຊອກຫາຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມໄດ້ ທ ິ່ ນ ້ !

 



                                                     ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

                                                                                                                     ສູນຂ ້ ມູນຊັບພະຍາກອນ:  

                                                                                                                             ຂ ້ ມູນຄວາມຈິງ 

 

 

ຂ ຂອບໃຈນ າຄູ່ຮ່ວມງານອົງການຂອງພວກເຮົາທ່ີ ໂບສ ພີໂປ ເອສໂອເອສ-ຮິວສຕ້້ັນ (Boat People SOS-

Houston), ອົງການຄອບຄົວ ກ າປູເຈ້ຍ ແຊນຕ້າແອ່ນນາ (Santa Ana), ອົງການບ ລິສັດອິດສະລະພາບ, 

ອົງການສູນກາງ ແຟສໂນ້ The Fresno Center, ແລະອົງການໃຫ້ບ ລິການຊຸມຊົນ ລູມ້ຽນ (Lu-Mien) 

ທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານ ໃນການແປພາສາ.  ເອກະສານຂ ້ ເທັດຈິງແບບລຸ້ນເວີດ 

Word ຂອງຂ ້ ມູນຈິງເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນເປີດໃຫ້ດາວໂຫລດ 

ແລະແກ້ໄຂເພ່ືອໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ. ສ າລັບ ຄ າຖາມເພ່ີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ່  

searac@searac.org.  
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