ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ

ເປັນຫຍັງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງມີຄວາມສາຄັນ ສາລັບ
ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ຜ້ ອາວຸ ໂສ?

ທຸ ກໆ 10 ປີ, ລັດຖະບານສະຫະລັດຈາເປັນຕ້ ອງນັບທຸ ກໆຄົນທ່ີ ອາໄສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
ທ່ົ ວປະເທດໂດຍຜ່ ານການສາຫຼວດທ່ີ ຮຽກວ່ າ "ການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ". ການສາຫຼວດຄ້ັ ງຕ່ ໄປ
ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ (3) ມີນາ, ປີ 2020, ແລະມັນແມ່ ນນການການົດວ່ າ ເງິນທຶນງົບປະມານ ຈານວນ $800
ຕ້ື ໂດລາ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ ຊຸມຊົນໃນທົ່ວປະເທດແນວໃດ.

ທ່ ານຮ້ ບ່ ວ່ າ?

ເກືອບ 14% ຂອງພົນລະເມືອງອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ (SEAAs) ທັງໝົດຢູ ່ ໃນສະຫະລັດ
ທີ່ມີອາຍຸ 55 ປີຂຶ້ນໄປ, ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸ ດໃນຊຸມຊົນຫວຽດນາມ ໃນອັດຕາ 19,4%
ແລະຕ່ າທ່ີ ສຸ ດໃນຊຸມຊົນຊາວມ້ົ ງ ໃນລະດັບພຽງ 7%.

ໃນຂະນະທ່ີ SEAAs ເປັນຊຸມຊົນໂດຍທ່ົ ວໄປ ອາຍຸ ຍັງນ້ ອຍເມ່ື ອທຽບກັບປະຊາກອນສະເລ່ ຍຂອງສະຫະລັດ,
ຜູ້ ໃຫຍ່ ຂອງ SEAA ໄດ້ ເຮັດວຽກທ່ີ ປະເສີນໜ້ າກັນອຸ ປະສັກກີດກ້ັ ນໃນການນັບ, ເຊ່ັ ນວ່ າ:
✔
✔
✔
✔
✔

ຄວາມສາມາດດ້ ານການປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ (ບ່ ເກັ່ງພ)
ຄວາມສາມາດດ້ ານເຕັກໂນໂລຢີ (ບ່ ເກ່ັ ງ)
ມີລາຍໄດ້ ຕ່ າ ຫລືດາລົງຊີວິດຢູ ່ ໃນຄວາມທຸ ກຍາກ
ການສືກສາຕ່ າ
ອາໄສຢູ ່ ໃນຄອບຄົວໃຫຍ່ ( ມີຫຼາຍຄົນ )

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ

ຄາຖາມທ່ີ ຖືກຖາມຢ່ ເລ້ື ອຍໆ
ເປັນຫຍັງຜ້ ອາວຸ ໂສຄວນໃສ່ ໃຈໃນການຕ້ ອງຖືກນັບ?
ການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ ແມ່ ນການົດຈານວນງົບປະມານຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈະນາໄປໃຊ້ ໃນບັນດາໂຄງການ
ສາລັບຜູ້ ທຸ ກຍາກ ແລະຜູ້ ສູ ງອາຍຸ ເຊ່ັ ນ: ໂຄງການສຶກສາຜູ້ ໃຫຍ່ , ການບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບແລະການສຶກສາ
ສາລັບຄົນພິການ, ການບລິການແກ່ ຜູ້ໃຫຍ່ ທ່ີ ມີຄວາມສາມາດດ້ ານພາສາອັງກິດ ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະເຊ່ັ ນ
ເງິນຟຸ ສແຕັມຊ້ື ອາຫານ ແລະ Medicaid, Medicare , ການຮັກສາສຸ ຂະພາບ, ໂຮງໝ,
ເຮືອນຫຼວງເຊັກເຊິ້ນເອກ 8 ທີ່ອາໄສໃນລາຄາຕ່ າ, ໂຄງການຈ້ າງງານຜູ້ ອາວຸ ໂສ, ແລະອື່ນໆ.
ເມ່ື ອທ່ ານໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ທ່ ານໄດ້ ຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່ າ
ທ່ ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ ານ ຈະໄດ້ ຮັບສ່ ວນແບ່ ງຢ່ າງຍຸ ດຕິທາຂອງທ່ ານ ເປັນຈານວນເງິນ $800
ຕ້ື ໂດລາສະຫະລັດ ສາລັບໂຄງການ ແລະການບລິການທ່ີ ສາຄັນຕ່ ສຸ ຂະພາບ ແລະສະຫວັດດີພາບຂອງທ່ ານ.

ຂ້ ອຍຈະມີສ່ ວນຮ່ ວມແນວໃດ ຖ້ າຂ້ ອຍບ່ ມີການເຊີ່ອມຕ່ ກັບລະບົບຄອມພິວເຕ້ີ ?
ທ່ ານຍັງສາມາດເຂ້ົ າຮ່ ວມການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວໂດຍຜ່ ານທາງໂທລະສັບຫລືຂຽນແບບຟອມ.
ໃນຂະນະທີ່ທຸ ກໆຄົວເຮືອນອາດຈະບ່ ໄດ້ ຮັບແບບຟອມເອກະສານນີ້ໃນຄັ້ງທາອິດທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ ທາງ
ຈົດໝາຍ, ທຸ ກໆຄົວເຮືອນທີ່ບ່ ໄດ້ ຕອບຄາຖາມໃນອາທິດ ຂອງວັນທີ 16-18 ຂອງເດືອນ ເມສາ

ຄວນຄາດຫັວງໄວ້ ວ່ າ ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບສາເນົາການສາຫຼວດທາງໄປສະນີ.
ທ່ ານຍັງສາມາດກວດສອບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນທ້ ອງຖິ່ນ, ສູ ນຊຸມຊົນ,
ຫລືຫສະມຸ ດເພື່ອເບ່ິ ງວ່ າພວກເຂົາສາມາດສະເໜີການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ຫື ຼ ເຂົ້າເຖີງການນາໃຊ້ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕ້ີ .

ມີການສະໜ
ັ ບສະໜນຫຍັງແດ່ ຕ່ ຜ້ ທີ່ບ່ ຮ້ ອ່ານ, ຂຽນ, ຫື ຼ ເວ້ົ າພາສາອັງກິດບ່ ໄດ້ ດີພ?
ແບບຟອມຕອບຄາຖາມດ້ ວຍຕົນເອງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂທລະສັບຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ແບບສອບຖາມ
ສາຫຼວດສະຖິຕິແມ່ ນມີ 12 ພາສາທ່ີ ບ່ ແມ່ ນພາສາອັງກິດ, ໃນນ້ັ ນ ມີພາສາຫວຽດ. ສານັກງານ
ສາມະໂນຄົວຍັງໄດ້ ຈັດເຮັດບັດຄາສັບພາສາ, ບັດປະຈາຕົວພາສາ, ແລະຄາແນະນາກ່ ຽວກັບພາສາໃນ 59
ພາສາທີ່ບ່ ແມ່ ນພາສາອັງກິດ, ລວມທັງພາສາມົ້ງ, ຂະແມ, ລາວ ແລະ ພາສາຫວຽດ.

ມີການສະໜ
ັ ບສະໜນຫຍັງແດ່ ຕ່ ຜ້ ທີ່ບ່ ຮ້ ອ່ານພາສາ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
ທ່ ານຍັງສາມາດເຂ້ົ າຮ່ ວມການສາຫຼວດໂດຍຜ່ ານທາງໂທລະສັບ

ມີການສະໜ
ັ ບສະໜນຫຍັງແດ່ ສາລັບຜ້ ພິການທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ
ແລະມີຄວາມຫຸ້ຍງຍາກທ່ີ ຈະຕ່ື ມຂ້ ມນໃສ່ ໃນຟອມ?

ທ່ ານຍັງສາມາດເຂົ້າຮ່ ວມໂດຍຜ່ ານທາງໂທລະສັບຫື ຼ ທາງ ອອນລາຍ online ດ້ ວຍເທັກໂນໂລຢີ
ທ່ີ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ . ທ່ ານຍັງສາມາດໃຫ້ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຫື ຼ ໝູ ່ ເພື່ອນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການປະກອບຟອມ.

ໃຜຜ້ ນ່ື ງສາມາດຂຽນຂ້ ມນໃສ່ ຟອມຄາຖາມ ສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໃຫ້ ຂ້ ອຍໄດ້ ບ່ ?
ບ່ ໄດ້ . ໃນຂະນະທີ່ທ່ ານສາມາດຂຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການຊອກຫາແບບຟອມແລະແປພາສາໃຫ້ ທ່ານ,
ທ່ ານບ່ ສາມາດໃຫ້ ຜູ້ອື່ນຂຽນຟອມ ແທນທ່ ານໄດ້ .

ການດາເນີນການ
ມີພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພື່ອເປັນຕົວແທນໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020
ແລະຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າຊາວອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ທຸກຄົນໄດ້ ຮູ ້ ເຫັນ ແລະໄດ້ ຍິນ.
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມທ່ີ : bit.ly/SEARACCensusPledge.

ທ່ ານສາມາດຊ່ ອຍຫຍັງໄດ້ ແດ່ ເພ່ື ອໃຫ້ ແນ່ໃຈວ່ າທ່ ານຄວນຖືກນັບ?
1. ຂຽນຟອມສາມະໂນຄົວຂອງທ່ ານ. ບອກໝູ ່ ເພື່ອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບການ
ສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງມັນຈ່ຶ ງສາຄັນໃນການເຂ້ົ າຮ່ ວມ.
2. ອີງໃຊ້ ໜ້ າເຈ່ັ ຍຕ່ ໄປນ້ີ ເພ່ື ອຊອກຫາຂ້ ມູ ນວ່ າເມ່ື ອໃດ ຈະມີແບບຟອມໃຫ້ ,
ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອື່ນໆ.
3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສານັກສາມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ ສາຫຼວດ - ບຸ ກຄົນທີ່ໄປເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ
ເພ່ື ອນັບພວກເຂົາ ຖ້ າພວກເຂົາບໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືໃນ ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ.
ຊອກຫາຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມໄດ້ ທ່ີ ນ້ີ !

ຂຂອບໃຈນາຄູ ່ ຮ່ວມງານອົງການຂອງພວກເຮົາທີ່ ໂບສ ພີໂປ ເອສໂອເອສ-ຮິວສຕ້ັ້ 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)
ທີ່ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູ ນ ອັນໃຫຍ່ ຫຼວງຂອງທ່ ານ ໃນການແປພາສາ. ເອກະສານຂ້ ເທັດຈິງແບບລຸ ້ ນເວີດ
Word ຂອງຂ້ ມູ ນຈິງເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ແມ່ ນເປີດໃຫ້ ດາວໂຫລດ
ແລະແກ້ ໄຂເພື່ອໃຫ້ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຊຸມຊົນຕ່ າງໆ. ສາລັບ ຄາຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນາຕິດຕ່
searac@searac.org.

