ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ

ເປັນຫຍັງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງຈ່ ງສາຄັນສາລັບ
ຜູ້ ໃຫຍ່ ເຍົາວະຊົນອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ?

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 ເງິນທນງົບປະມານ ຈານວນ $800
ຕ້ື ໂດລາ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ ຊຸມຊົນໃນທ່ົ ວປະເທດແນວໃດ.
ອັດຕາສ່ ວນທ່ີ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງຊຸມຊົນອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ (SEAA) ແມ່ ນ ຊາວໜຸ ່ ມ:
●
●

●

ອາຍຸ ສະເລ່ ຍຂອງ SEAAs ແມ່ ນຕ່ າກ່ ວາປະຊາກອນສະເລ່ ຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 37,2.
ໃນກຸ ່ ມຊົນເຜົ່າ SEA, ຊາວອາເມລິກັນ ເຜົ່າມົ້ງ ມີອາຍຸ ສະເລ່ ຍຕ່ າທີ່ສຸ ດ 20.5.1
ຊາວອາເມລິກາເຜົ່າມ້ົ ງມີອັດຕາສ່ ວນສູ ງຂອງຜູ້ ໃຫຍ່ ໄວໜຸ ່ ມ ທ່ີ ມີອາຍຸ ເຂ້ົ າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
(ອາຍຸ 18-24)
ເມື່ອທຽບໃສ່ ທຸກໆກຸ ່ ມເຊື້ອຊາດແລະຊົນເຜົ່າອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ອື່ນໆ.
ຄົນລາວແລະຄົນອາເມລິກັນ ກາປູ ເຈ້ັ ຍຍັງມີອັດຕາສ່ ວນສູ ງກວ່ າອັດຕາສະເລ່ ຍຂອງ
ໄວໜຸ ່ ມ
່ທີມີອາຍຸ ເຂ້ົ າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ ນ 12% ແລະ 14% ຕາມລາດັບ.

ທ່ ານຮູ ້ ບ່ ວ່ າ?

ຫຼາຍກ່ ວາ 40% ຂອງຊາວອາເມລິກັນເຜ່ົ າມ້ົ ງແມ່ ນມີອາຍຸ ຕ່ າກວ່ າ 18 ປີ;
ອັດຕາສ່ ວນທ່ີ ສູ ງທ່ີ ສຸ ດຂອງຊາວໜຸ ່ ມ ເມ່ື ອທຽບໃສ່ ທຸກໆກຸ ່ ມເຊ້ື ອຊາດແລະກຸ ່ ມອາຊີ SEAA ອ່ື ນໆ.
ອັດຕາສ່ ວນຂອງຊາວ ໜຸ ່ ມອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍອາເມລິກັນເຜົ່າມົ້ງ ແມ່ ນສອງເທົ່າຂອງ ອາເມລິກາຂາວ
Whites.

ຄໍາຖາມທີ່ ຖືກຖາມຢີ່ ເລື້ື ອຍໆ
____________________
1 ສານັກງານສາຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ

2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1.
2010 SF2, ພົນລະເມືອງ ຕາຕະລາງ PCT3.
3 ສານັກງານສາຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ 2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1.
2 ສານັກງານສາຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ

ເປັນຫຍັງຊາວໜຸ ່ ມເຍົາວະຊົນຄວນໃສ່ ໃຈກ່ ຽວກັບການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ?
ການນັບພົນລະເມືອງແມ່ ນການການົດວິທີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທືນງົບປະມານໃນການຈັດສັນ
ໂຮງຮຽນ, ການຮັກສາສຸ ຂະພາບແລະບັນດາໂຄງການທ່ີ ຈາເປັນອ່ື ນໆ - ການນັບປະຊາກອນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ
ໄດ້ ຫຼາຍເທົ່າໃດ ທ່ ານກ່ ຈະໄດ້ ຮັບເງິນທືນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອທ່ ານຕອບການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ,
ທ່ ານຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ໝ້ັ ນໃຈວ່ າຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບສ່ ວນແບ່ ງຢ່ າງຍຸ ດຕິທາ
ຂອງການສະໜອງທືນງົບປະມານ, ການບລິການແລະການເປັນຕົວແທນທາງການເມືອງ!
ຂ້ ມູ ນສາມະໂນຄົວແມ່ ນຖືກນາໃຊ້ ໃນທຸ ກໆວິທີທາງ, ລວມທັງ:
ດ້ ານການສກສາ: ການເຂົ້າຮ່ ວມການ ສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແມ່ ນຈະໄດ້ ຮັບເງິນທືນຫຼາຍ
ສາລັບບັນດາໂຄງການ-ການສກສາທີ່ສາຄັນ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ ທ່ານໂດຍກົງ, ລວມທັງການສະໜອງ
ທືນທືນງົບປະມານໃຫ້ ແກ່ ນັກຮຽນຜູ້ ທ່ີ ມີລາຍໄດ້ ຕ່ າ, ການສອນພາສາ ສອງພາສາ, ແລະການສກສາດ້ ານອາຊີບ
ແລະວິຊາການ.
ການແບ່ ງປັນທືນຊັບພະຍາກອນທ່ີ ຖືກຕ້ ອງ: ຂ້ ມູ ນ
ສາມະໂນຄົວແມ່ ນການົດວິທີການຈັດສັນທືນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງ
ສາລັບໂຄງການແລະການບລິການ, ແຕ່ ນັກທຸ ລະກິດຍັງໃຊ້ ຂ້ ມູ ນ ສາມະໂນຄົວ
ເພ່ື ອຕັດສິນວ່ າຈະລົງທືນແລະສ້ າງໃຫ້ ມີວຽກເຮັດ. ການປະກອບສາມະໂນຄົວ ແມ່ ນເຮັດໃຫ້ ທ່ານ, ຄອບຄົວ,
ແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ ມີຄວາມຍຸ ຕິທາ ຕ່ ກັບຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານັ້ນ.
ການເບ່ິ ງເຫັນ: ການເຮັດສາມະໂນຄົວໃຫ້ ສາເລັດ
ແມ່ ນໃຫ້ ຂ້ ມູ ນທ່ີ ມີຄຸ ນຄ່ າເພ່ື ອແຈ້ ງໃຫ້ ຜູ້ຕັດສິນໃຈນາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທືນງົບປະມານ
ແລະຊ່ ວຍໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຊຸມຊົນ,

ຄວາມຕ້ ອງການແລະການປະກອບສ່ ວນອັນລ້ າຄ່ າຂອງພວກເຮົາຕ່ ປະເທດນີ້. ຜູ້ ສະໜັບສະໜູ ນ
ຍັງມີຮ່ າງຂ້ ມູ ນໄວ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ນະໂຍບາຍຕ່ າງໆ ແລະເພື່ອຊ່ ວຍປັບປຸ ງຊີວິດການເປັນຢູ ່ ຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ.
ການເປັນຕົວແທນດ້ ານການເມືອງ: ຜົນການສາຫຼວດເປັນການການົດ ການເປັນຕົວແທນທາງດ້ ການເມືອງ,
ລວມທັງ ຈານວນທີ່ນັ່ງໃນລັດຖະສະພາໄດ້ ຮັບ ແລະຈານວນຕົວເມືອງທີ່ຖືກເລືອກ ສາລັບລັດຖະບານຂອງລັດ
ແລະທ້ ອງຖ່ິ ນ. ສ່ິ ງນ້ີ ແມ່ ນເປັນພະລັງການເມືອງ
ສາລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ!

ທ່ີ ຢູ ່ ບ່ອນໃດ

ຂ້ ອຍຄວນຖືກນັບຖ້ າຂ້ ອຍໄປຮຽນຢູ ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແລະບ່ ໄດ້ ອາໃສຢູ ່ ເຮືອນ?
ອີງຕາມກົດລະບຽບການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ,
ທ່ ານຄວນຂຽນບ່ ອນຢູ ່ ອາໃສ
ບ່ ອນທີ່ທ່ ານຢູ ່ ເກືອບທຸ ກເວລາຫື ຼ ບ່ ອນທີ່ທ່ ານຢູ ່ ໃນມື້

ສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ (ວັນທີ 1 ເມສາ 2020). ຍົກຕົວຢ່ າງ,
ຖ້ າທ່ ານກາລັງອາໄສຢູ ່ ໃນວິທະຍາໄລຫພັກ
ໃນມື້ສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ,
ນ້ັ ນແມ່ ນບ່ ອນທ່ີ ທ່ ານຄວນຈະຖືກນັບເຂ້ົ າ.

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
ຂ້ ອຍຕ້ ອງນັບ-ຂຽນຊື່ໝູ ່ ທີ່ອາໃສຢູ ່ ຫ້ອງພັກຫ້ ອງດຽວກັນລົງໃນແບບຟອມຄາຖາມສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ
ບ່ ?ເມື່ອທ່ ານເຮັດການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ທ່ ານລວມທຸ ກຄົນທີ່ອາໃສຢູ ່ ທີ່ນັ້ນໃນມື້ ສາຫຼວດ ສາມະໂນຄົວ,
ລວມທັງເພ່ື ອນຮ່ ວມຫ້ ອງ!

ຄາຖາມທີ່ມີຢູ ່ ໃນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ສາລັບຜູ້ ຕ່ າງ "ເພດ" ມີທາງເລືອກນາໃຊ້ ບ່ ?
ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງແມ່ ນຍັງເປັນ ຄູ ່ ສອງ ທາງດ້ ານບົດບາດຍິງຊາຍ. ໃນປະຫວັດສາດ, ປະຊາຊົນໄດ້ ຂ້າມ
ຄາຖາມຂ້ ນ້ີ ແລະຍັງຖືກນັບຢູ ່ ເຊ່ັ ນກັນ.

ຂ້ ອຍຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມແນວໃດຖ້ າຂ້ ອຍຮຽນຢູ ່ ຕ່າງປະເທດ ຫື ຼ ຈະຕ້ ອງໄດ້ ເດີນທາງໃນ
6 ເດືອນຂ້ າງໜ້ າ?
ທ່ ານສາມາດເຂ້ົ າຮ່ ວມການສາຫຼວດ ສາມະໂນຄົວທາງອອນລາຍ online! ຕ້ັ ງແຕ່ ກາງເດືອນ (3) ມີນາ ປີ
2020 ຫາຕ້ົ ນເດືອນ (4) ພດສະພາ ປີ 2020, ສານັກງານສາມະໂນຄົວຈະສ່ົ ງແບບຟອມສອບຖາມແລະຂ້ ມູ ນ
(ລວມທັງລະຫັດ ປະຈາຕົວຂອງທ່ ານ) ໃຫ້ ທ່ານກ່ ຽວກັບບ່ ອນທີ່ຈະຕື່ມຂ້ ມູ ນໃສ່ ໃນຟອມ ອອນລາຍ online.
ຂ້ ອຍຈະໃຊ້ ທີ່ຢູ ່ ປະຈຸ ບັນຂອງຂ້ ອຍແນວໃດ ຖ້ າຂ້ ອຍຕ້ ອງເດີນທາງພາຍໃນ 6 ເດືອນຂ້ າງໜ້ າ?

ທ່ ານຄວນຂຽນທ່ີ ຢູ ່ ບ່ ອນທ່ີ ທ່ ານອາໃສແລະນອນຢູ ່ ຕະຫຼອດເວລາ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າທ່ ານຈະບ່ ໄດ້ ກັບມາທີ່ຢູ ່ ນັ້ນເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ.

ແມີ່ ນຫຍັງຄືເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວຂອງຂື້ ອຍ ສໍາລັບການຕອບກັບທາງອອນລາຍ?
ຖ້ າທ່ ານບ່ ແນ່ ໃຈເລກລະຫັດປະຈາຕົວຂອງທ່ ານໃນການຕອບກັບທາງອອນລາຍ, ທ່ ານຍັງ
ສາມາດຍ່ື ນສະເໜີຜ່ ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສານັກງານສາມະໂນຄົວໂດຍການໃຫ້ ທ່ີ ຢູ ່ ຂອງທ່ ານ.
ມການສະໜ
ັ ບສະໜນຫຍັງແດີ່ ຕີ່ໍ ຜື້ ທີ່ ບີ່ໍ ຮື້ ອີ່ານ, ຂຽນ, ຫື ເວື້ົ າພາສາອັງກິດບີ່ໍ ໄດື້ ດພໍ?
ແບບຟອມຕອບຄາຖາມດ້ ວຍຕົນເອງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂທລະສັບຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສອບຖາມ
ສາຫຼວດສະຖິຕິແມ່ ນມີຢູ ່ 12 ພາສາ ທີ່ບ່ ແມ່ ນພາສາອັງກິດ, ໃນນັ້ນ ມີພາສາຫວຽດ. ສານັກງານ
ສາມະໂນຄົວຍັງໄດ້ ຈັດເຮັດບັດຄາສັບພາສາ, ບັດປະຈາຕົວພາສາ, ແລະຄາແນະນາກ່ ຽວກັບພາສາໃນ 59 ພາສາ
ທີ່ບ່ ແມ່ ນພາສາອັງກິດ, ລວມທັງພາສາມົ້ງ, ຂະແມ, ລາວ, ແລະ ພາສາຫວຽດ.

ການດໍາເນນການ
ມີພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພື່ອເປັນຕົວແທນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020
ແລະຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າຊາວອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ທຸກຄົນໄດ້ ເຫັນ ແລະໄດ້ ຍິນ.
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມ: bit.ly/SEARACCensusPledge.

ທີ່ ານສາມາດຊີ່ ອຍຫຍັງໄດື້ ແດີ່ ເພີ່ື ອໃຫື້ ແນີ່ໃຈວີ່ າທີ່ ານຄວນຖືກນັບ?

1. ຂຽນຟອມສາມະໂນຄົວຂອງທ່ ານ. ບອກໝູ ່ ເພ່ື ອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບການສາຫຼວດ
ແລະອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງມັນຈ່ ງສາຄັນໃນການເຂ້ົ າຮ່ ວມ.
2. ອີງໃສ່ ໜ້ າເຈັ່ຍຕ່ ໄປນີ້ ເພື່ອຊອກຫາເບີ່ງວ່ າເມື່ອໃດ ຈະມີແບບຟອມອອກມາ,
ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອ່ື ນໆ.

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສານັກງານສາມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ ສາຫຼວດ ແມ່ ນບຸ ກຄົນທ່ີ ໄປເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເພ່ື ອນັບພວກເຂົາ ຖ້ າພວກເຂົາບໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືໃນ
ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ. ຊອກຫາຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມໄດ້ ທີ່ ນື້ !
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.

