ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
ສິ່ ງທິ່ ຄົນອົບພະຍົບຕ້ ອງຮ້ ກິ່ຽວກັບການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ

ລັດຖະທາມະນູ ນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ ການົດຢ່ າງຈະແຈ້ ງວ່ າ
ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງມີຈຸ ດປະສົງເພື່ອນັບທຸ ກໆຄົນທີ່ອາໄສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດ, ທັງພົນລະເມືອງ ແລະ
ຄົນບ່ ແມ່ ນພົນລະເມືອງ ຈະຖືກຖາມ ຄາຖາມພື້ນຖານ
ກ່ ຽວກັບແຕ່ ລະຄົນທ່ີ ອາໃສຢູ ່ ໃນຄອບຄົວເຮືອນຂອງທ່ ານ, ເຊ່ັ ນວ່ າ ອາຍຸ , ຊ່ື , ເຊ້ື ອຊາດ, ແລະຊົນເຜ່ົ າ,
ແຕ່ ຈະບ່ ຖາມກ່ ຽວກັບສະຖານະພາບການເຂົ້າເມືອງຂອງທ່ ານຫື ຼ ວ່ າທ່ ານເປັນພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ.
ເຖິງເຊ່ັ ນໃດກ່ ຕາມ, ຫຼາຍພາກສ່ ວນຂອງປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ກ່ ຍັງອາດຈະຢ້ ານກົວທ່ີ ຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2020 ຖ້ າພວກເຂົາເປັນຊາວອົບພະຍົບ
ຫລືອົບພະຍົບທີ່ບ່ ມີເອກະສານ, ຖືກອອກຄາສັ່ງເນລະເທດໃຫ້ ອອກຈາກປະເທດ, ຫລືບ່ ແມ່ ນພົນລະເມືອງ.

ເພືິ່ອໃຫ້ ແນິ່ໃຈວິ່ າຊາວອົບພະຍົບອາຊຕາເວັນອອກສິ່ ຽງໃຕ້ ໄດ້ ຮັບການຖືກນັບ
ຄວນຈາໄວ້ ວິ່ າ ຄາຕອບໃນສາມະໂນຄົວຂອງທິ່ ານ ແມິ່ ນເປັນຄວາມລັບແລະຖືກປົກປ້ອງ
ໂດຍກົດໝາຍທິ່ ເຂ້ັ ມງວດທິ່ ສຸ ດ:

 ສານັກ ສາມະໂນຄົວບ່ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ແບ່ ງປັນຄາຕອບຂອງແຕ່ ລະບຸ ກຄົນ
ໃຫ້ ກັບຜູ້ ໃດ, ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ ຄົນເຂ້ົ າເມືອງ ແລະ ໜ່ ວຍງານອ່ື ນໆຂອງລັດຖະບານ.
 ຫ້ ອງການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວບ່ ສາມາດນາໃຊ້ ຄາຕອບສາຫຼວດ
ສາມະໂນຄົວຂອງທ່ ານເພ່ື ອຈຸ ດປະສົງອ່ື ນນອກເໜືອຈາກການວິເຄາະທາງສະຖິຕິ.
 ການລະເມີດກົດໝາຍເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີການປັບໃໝລົງໂທດສູ ງເຖິງ $250,000
ໂດລາ ຫື ຼ ຕິດຄຸ ກ 5 ປີ.

ຄາຖາມທີ່ຖືກຖາມຢູ ່ ເລື້ອຍໆ
ແມ່ ນຫຍັງແດ່ ທີ່ເກີດຂື້ນ ສາລັບການສາຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2020?
$800 ພັນລ້ ານໂດລາ ໃນການສະໜອງທືນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງ.

ການນັບສາມະໂນຄົວແມ່ ນການການົດຈານວນທືນງົບປະມານຊັບພະຍາກອນທີ່ຈະໄປນາໃຊ້ ໃນໂຮງຮຽນ,
ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ ແລະບັນດາໂຄງການທີ່ຈາເປັນອື່ນໆ - ຖ້ ານັບຈານວນຄົນໄດ້ ຫຼາຍໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ,
ຊຸມຊົນຂອງທ່ ານກ່ ຈະໄດ້ ຮັບເງິນທຶນງົບປະມານຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອທ່ ານຕອບສະໜອງໃນການ
ສາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ທ່ ານໄດ້ ຊ່ອຍໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບສ່ ວນແບ່ ງຢ່ າງຍຸ ດຕິທາ
ຂອງທຶນງົບປະມານ, ການບລິການ, ແລະການເປັນຕົວແທນທາງການເມືອງ!

ຖ້ າຂ້ ອຍຂ້ າມຄາຖາມ ໂດຍທິ່ ບິ່ ຕ້ ອງຕອບ ຈະມຜົນສະທ້ ອນຫັຍງບິ່ ?

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
ແບບຟອມຂອງທ່ ານຍັງຈະຕ້ ອງຖືກນັບຖ້ າທ່ ານຂ້ າມ ຄາຖາມນື່ງຫລືສອງຂ້ ,
ຕາບໃດທີ່ທ່ ານໃສ່ ຊື່ແລະທີ່ຢູ ່ ຂອງທ່ ານ. ຖ້ າທ່ ານຂ້ າມຄາຖາມຫລືບ່ ຕອບຄາຖາມສາມະໂນຄົວ,
ທາງຫ້ ອງການສາຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ອາດຈະຕິດຕາມເພ່ື ອສອບຖາມຂ້ ມູ ນທ່ີ ຂາດຫາຍໄປ, ໂດຍທາງໂທລະສັບ
ຫື ຼ ສ່ົ ງພະນັກງານສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ ໄປທ່ີ ບ້ ານຂອງທ່ ານ. ຄາຖາມທ່ີ ທ່ ານຂ້ າມໄປ, ສ່ ວນຫຼາຍແລ້ ວ
ທາງຫ້ ອງການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວຈະຕ້ ອງລົງຕິດຕາມສອບຖາມ.

ມັນຈະມ ຄາຖາມກິ່ ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງບ?
ບ່ ມີ. ເມື່ອບ່ ດົນນານມານ້ີ , ທາງສານສູ ງສຸ ດໄດ້ ຕັດສິນຕ່ ຕ້ ານການເພ່ີ ມ
ຄາຖາມກ່ ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງຂອງປີ 2020
ເພາະວ່ າມັນຈະເປັນການບ່ ສອດຄ່ ອງກັບລັດຖະທາມະນູ ນ.
ຫ້ ອງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງໄດ້ ເລ່ີ ມຕ້ົ ນຈັດພິມແບບຟອມສອບຖາມຂອງປີ 2020
ໂດຍທ່ີ ບ່ ມີຄາຖາມນັ້ນ.

ເຖງແມິ່ ນວິ່ າມັນຈະບິ່ ມ ຄາຖາມກິ່ ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງກິ່ ຕາມ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າ
ຍັງມຄວາມຢ້ານກົວໃນການຖືກເປ້ົ າໝາຍກິ່ າວຫາ ເນິ່ື ອງຈາກວິ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນ
ຄົນອົບພະຍົບ. ແລ້ ວຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດ?
ຄົນອົບພະຍົບໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ມີຄວາມກັງວົນຍ້ ອນວ່ າ
ຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນກົດຫມາຍບັງຄັບການບລິຫານ ຂອງປະທານາທິບດີ ທຣາ Trump ທ່ີ ຜ່ ານມາ. ໂດຍສະເພາະ
ຄົນອົບພະຍົບຜູ້ ທ່ີ ບ່ ມີເອກະສານ, ມີຄາສ່ັ ງຖືກເນລະເທດ, ຫື ຼ ເປັນຄົນບ່ ມີສັນຊາດ
ໂດຍສະເພາະອາດຈະຢ້ ານວ່ າຈະຖືກເປັນເປົ້າໝາຍ. ຖ້ າທ່ ານຕົກຢູ ່ ໃນກຸ ່ ມປະເພດດັ່ງກ່ າວ, ຈົ່ງຈາໄວ້ ວ່ າ
ການຍົກເວັ້ນຄາຖາມກ່ ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງບວກກັບການປົກປ້ ອງຄວາມລັບຢ່ າງເຂັ້ມງວດ,
ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບານມີຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກຫຼາຍທ່ີ ຈະຕ້ັ ງເປ້ົ າໝາຍໃສ່ ຄົນທ່ີ ບ່ ແມ່ ນພົນລະເມືອງ.
ກົດໝາຍການົດໄວ້ ໃຫ້ ທຸກຄົນ, ລວມທັງຄົນອົບພະຍົບທຸ ກໆຄົນບ່ ວ່ າຈະເປັນຢູ ່ ໃນສະຖານະພາບໃດ,
ຕ້ ອງໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງຢ່ າງຄົບຖ້ ວນ,
ແລະຕອບທຸ ກຄາຖາມໃຫ້ ຖືກຕ້ ອງຕາມຄວາມຈິງ. ແຕ່ ສາຄັນຍິ່ງກວ່ ານັ້ນ,
ການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ຮັບປະກັນວ່ າທຸ ກ SEAA
ທັງໝົດສາມາດເຂ້ົ າເຖິງສິດແລະສິດທິພິເສດທ່ີ ພວກເຂົາສົມຄວນໄດ້ ຮັບ.

ການດາເນນການ
ມີພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພື່ອເປັນຕົວແທນໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020
ແລະຊ່ ອຍເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ທຸ ກຄົນໄດ້ ຮູ້ເຫັນ ແລະໄດ້ ຍິນ.
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມໄດ້ ທ່ີ : bit.ly/SEARACCensusPledge

ທິ່ ານສາມາດຊິ່ ອຍຫຍັງໄດ້ ແດິ່ ເພິ່ື ອໃຫ້ ແນິ່ໃຈວິ່ າທິ່ ານຄວນໄດ້ ຖືກນັບ?
1. ຂຽນຟອມສາມະໂນຄົວຂອງທ່ ານ. ບອກໝູ ່ ເພ່ື ອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບການ
ສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສາຄັນໃນການເຂົ້າຮ່ ວມ.
2. ອີງໃຊ້ ໜ້ າເຈ່ັ ຍຕ່ ໄປນ້ີ ເພ່ື ອຊອກຫາຂ້ ມູ ນວ່ າເມ່ື ອໃດ ຈະມີແບບຟອມໃຫ້ ,
ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອ່ື ນໆ.

3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສານັກສາມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ ສາຫຼວດ - ແມ່ ນບຸ ກຄົນທີ່ໄປເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ
ເພື່ອນັບພວກເຂົາ ຖ້ າພວກເຂົາບໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືໃນ ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ.
ຊອກຫາຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມໄດ້ ທິ່ ນ້ !

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
ຂຂອບໃຈນາຄູ ່ ຮ່ວມງານອົງການຂອງພວກເຮົາທ່ີ ໂບສ ພີໂປ ເອສໂອເອສ-ຮິວສຕ້້ັ ນ (Boat People SOSHouston), ອົງການຄອບຄົວ ກາປູ ເຈ້ ຍ ແຊນຕ້ າແອ່ ນນາ (Santa Ana), ອົງການບລິສັດອິດສະລະພາບ,
ອົງການສູ ນກາງ ແຟສໂນ້ The Fresno Center, ແລະອົງການໃຫ້ ບລິການຊຸມຊົນ ລູ ມ້ ຽນ (Lu-Mien)
ທ່ີ ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູ ນ ອັນໃຫຍ່ ຫຼວງຂອງທ່ ານ ໃນການແປພາສາ. ເອກະສານຂ້ ເທັດຈິງແບບລຸ ້ ນເວີດ
Word ຂອງຂ້ ມູ ນຈິງເຫົ່ ຼ ານີ້ແມ່ ນເປີດໃຫ້ ດາວໂຫລດ
ແລະແກ້ ໄຂເພື່ອໃຫ້ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຊຸມຊົນຕ່ າງໆ. ສາລັບ ຄາຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນາຕິດຕ່
searac@searac.org.

