
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
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 ເປັນຫຍັງການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງຈ ່ ງສ າຄັນສ າລັບ 

ຜູ້ໃຫຍ່ເຍົາວະຊົນອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້? 

ທຸກໆ 10 ປີ, ລັດຖະບານສະຫະລັດຈ າເປັນຕ້ອງນັບທຸກໆຄົນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ  

ທ່ົວປະເທດໂດຍຜ່ານການສ າຫຼວດທ່ີຮຽກວ່າ "ການສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ". ການສ າຫຼວດຄ້ັງຕ ່ ໄປ 

ຈະເລ່ີມຕ້ົນໃນເດືອນ (3) ມີນາ, ປີ 2020, ແລະມັນແມ່ນນການກ ານົດວ່າ ເງິນທ ນງົບປະມານ ຈ ານວນ $800 

ຕ້ືໂດລາ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ່ົວປະເທດແນວໃດ. 

ອັດຕາສ່ວນທ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຊຸຸມຊົນອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້  (SEAA)  ແມ່ນ   ຊາວໜຸ່ມ: 

● ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງ SEAAs ແມ່ນຕ ່ າກ່ວາປະຊາກອນສະເລ່ຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ 37,2. 

ໃນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ SEA, ຊາວອາເມລິກັນ ເຜ່ົາມ້ົງ ມີອາຍຸສະເລ່ຍຕ ່ າທ່ີສຸດ 20.5.1   

● ຊາວອາເມລິກາເຜ່ົາມ້ົງມີອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄວໜຸ່ມ ທ່ີມີອາຍຸເຂ້ົາຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ 

(ອາຍຸ 18-24) 

ເມ່ືອທຽບໃສ່ທຸກໆກຸ່ມເຊ້ືອຊາດແລະຊົນເຜ່ົາອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ອ່ືນໆ. 

● ຄົນລາວແລະຄົນອາເມລິກັນ ກ າປູເຈ້ັຍຍັງມີອັດຕາສ່ວນສູງກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍຂອງ       ໄວໜຸ່ມ 

ທ່ີມີອາຍຸເຂ້ົາຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນ 12% ແລະ 14% ຕາມລ າດັບ. 

ທ່ານຮູ້ບ ່ ວ່າ? 

ຫຼາຍກ່ວາ 40% ຂອງຊາວອາເມລິກັນເຜ່ົາມ້ົງແມ່ນມີອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 18 ປີ; 

ອັດຕາສ່ວນທ່ີສູງທ່ີສຸດຂອງຊາວໜຸ່ມ ເມ່ືອທຽບໃສ່ທຸກໆກຸ່ມເຊ້ືອຊາດແລະກຸ່ມອາຊີ SEAA ອ່ືນໆ. 

ອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວ ໜຸ່ມອາເມລິກັນເຊ້ືອສາຍອາເມລິກັນເຜ່ົາມ້ົງ ແມ່ນສອງເທ່ົາຂອງ ອາເມລິກາຂາວ 

Whites. 

 
ຄໍາຖາມທ ີ່ ຖືກຖາມຢ ີ່ ເລືື້ ອຍໆ 

____________________ 
1 ສ ານັກງານສ າຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ 2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1. 
2 ສ ານັກງານສ າຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ 2010 SF2, ພົນລະເມືອງ ຕາຕະລາງ PCT3. 
3 ສ ານັກງານສ າຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ 2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1. 
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ເປັນຫຍັງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຄວນໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ?  

ການນັບພົນລະເມືອງແມ່ນການກ ານົດວິທີການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທືນງົບປະມານໃນການຈັດສັນ 

ໂຮງຮຽນ, ການຮັກສາສຸຂະພາບແລະບັນດາໂຄງການທ່ີ ຈ າເປັນອ່ືນໆ - ການນັບປະຊາກອນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ 

ໄດ້ຫຼາຍເທ່ົາໃດ ທ່ານກ ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິນທືນຫຼາຍເທ່ົານ້ັນ. ເມ່ືອທ່ານຕອບການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ, 

ທ່ານຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຢ່າງຍຸດຕິທ າ 

ຂອງການສະໜອງທືນງົບປະມານ, ການບ ລິການແລະການເປັນຕົວແທນທາງການເມືອງ! 

ຂ ້ ມູນສ າມະໂນຄົວແມ່ນຖືກນ າໃຊ້ໃນທຸກໆວິທີທາງ, ລວມທັງ: 

ດ້ານການສ ກສາ: ການເຂ້ົາຮ່ວມການ ສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນທືນຫຼາຍ 

ສ າລັບບັນດາໂຄງການ-ການສ ກສາທ່ີສ າຄັນ ທ່ີມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານໂດຍກົງ, ລວມທັງການສະໜອງ 

ທືນທືນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທ່ີມີລາຍໄດ້ຕ ່ າ, ການສອນພາສາ ສອງພາສາ, ແລະການສ ກສາດ້ານອາຊີບ 

ແລະວິຊາການ. 

ການແບ່ງປັນທືນຊັບພະຍາກອນທ່ີຖືກຕ້ອງ: ຂ ້ ມູນ 

ສ າມະໂນຄົວແມ່ນກ ານົດວິທີການຈັດສັນທືນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງ 

ສ າລັບໂຄງການແລະການບ ລິການ, ແຕ່ນັກທຸລະກິດຍັງໃຊ້ຂ ້ ມູນ   ສ າມະໂນຄົວ 

ເພ່ືອຕັດສິນວ່າຈະລົງທືນແລະສ້າງໃຫ້ມີວຽກເຮັດ. ການປະກອບສ າມະໂນຄົວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານ, ຄອບຄົວ, 

ແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ມີຄວາມຍຸຕິທ າ ຕ ່ ກັບຊັບພະຍາກອນເຫລ່ົານ້ັນ. 

ການເບ່ິງເຫັນ: ການເຮັດສ າມະໂນຄົວໃຫ້ສ າເລັດ 

ແມ່ນໃຫ້ຂ ້ ມູນທ່ີມີຄຸນຄ່າເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທືນງົບປະມານ 

ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຊຸມຊົນ, 

ຄວາມຕ້ອງການແລະການປະກອບສ່ວນອັນລ ້ າຄ່າຂອງພວກເຮົາຕ ່ ປະເທດນ້ີ. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ 

ຍັງມີຮ່າງຂ ້ ມູນໄວ້ເພ່ືອຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະເພ່ືອຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 

 

ການເປັນຕົວແທນດ້ານການເມືອງ: ຜົນການສ າຫຼວດເປັນການກ ານົດ ການເປັນຕົວແທນທາງດ້ການເມືອງ, 

ລວມທັງ ຈ ານວນທ່ີນ່ັງໃນລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບ ແລະຈ ານວນຕົວເມືອງທ່ີຖືກເລືອກ ສ າລັບລັດຖະບານຂອງລັດ 

ແລະທ້ອງຖ່ິນ. ສ່ິງນ້ີແມ່ນເປັນພະລັງການເມືອງ 

ສ າລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ! 

ທ່ີຢູ່ບ່ອນໃດ 

ຂ້ອຍຄວນຖືກນັບຖ້າຂ້ອຍໄປຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ 

ແລະບ ່ ໄດ້ອາໃສຢູ່ເຮືອນ? 

ອີງຕາມກົດລະບຽບການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ, 

ທ່ານຄວນຂຽນບ່ອນຢູ່ອາໃສ 

ບ່ອນທ່ີທ່ານຢູ່ເກືອບທຸກເວລາຫືຼບ່ອນທ່ີທ່ານຢູ່ໃນມ້ື 

ສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ (ວັນທີ 1 ເມສາ 2020). ຍົກຕົວຢ່າງ, 

ຖ້າທ່ານກ າລັງອາໄສຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຫ ພັກ 

ໃນມ້ືສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ, 

ນ້ັນແມ່ນບ່ອນທ່ີທ່ານຄວນຈະຖືກນັບເຂ້ົາ. 
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ຂ້ອຍຕ້ອງນັບ-ຂຽນຊ່ືໝູ່ທ່ີອາໃສຢູ່ຫ້ອງພັກຫ້ອງດຽວກັນລົງໃນແບບຟອມຄ າຖາມສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ 

ບ ່ ?ເມ່ືອທ່ານເຮັດການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ, ທ່ານລວມທຸກຄົນທ່ີອາໃສຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນມ້ື ສ າຫຼວດ ສ າມະໂນຄົວ, 

ລວມທັງເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ອງ! 

 

ຄ າຖາມທ່ີມີຢູ່ໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ ສ າລັບຜູ້ຕ່າງ "ເພດ" ມີທາງເລືອກນ າໃຊ້ບ ່ ? 

ການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງແມ່ນຍັງເປັນ ຄູ່ສອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ. ໃນປະຫວັດສາດ, ປະຊາຊົນໄດ້ຂ້າມ 

ຄ າຖາມຂ ້ ນ້ີ ແລະຍັງຖືກນັບຢູ່ເຊ່ັນກັນ. 

 

ຂ້ອຍຈະເຂ້ົາຮ່ວມແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫືຼຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໃນ  

6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ? 

ທ່ານສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມການສ າຫຼວດ ສ າມະໂນຄົວທາງອອນລາຍ online! ຕ້ັງແຕ່ກາງເດືອນ (3) ມີນາ ປີ 

2020 ຫາຕ້ົນເດືອນ (4) ພ ດສະພາ ປີ 2020, ສ ານັກງານສ າມະໂນຄົວຈະສ່ົງແບບຟອມສອບຖາມແລະຂ ້ ມູນ 

(ລວມທັງລະຫັດ ປະຈ າຕົວຂອງທ່ານ) ໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບບ່ອນທ່ີຈະຕ່ືມຂ ້ ມູນໃສ່ໃນຟອມ ອອນລາຍ online. 

ຂ້ອຍຈະໃຊ້ທ່ີຢູ່ປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງເດີນທາງພາຍໃນ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ? 

ທ່ານຄວນຂຽນທ່ີຢູ່ ບ່ອນທ່ີທ່ານອາໃສແລະນອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ ່ ໄດ້ກັບມາທ່ີຢູ່ນ້ັນເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ. 

ແມີ່ນຫຍັງຄືເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວຂອງຂື້ອຍ ສໍາລັບການຕອບກັບທາງອອນລາຍ?           

ຖ້າທ່ານບ ່ ແນ່ໃຈເລກລະຫັດປະຈ າຕົວຂອງທ່ານໃນການຕອບກັບທາງອອນລາຍ, ທ່ານຍັງ  

ສາມາດຍ່ືນສະເໜີຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສ ານັກງານສ າມະໂນຄົວໂດຍການໃຫ້ທ່ີຢູ່ຂອງທ່ານ. 

 

ມ ການສະໜັບສະໜ ນຫຍັງແດີ່ຕໍີ່ ຜ ື້ ທ ີ່ ບໍີ່ ຮ ື້ອີ່ານ, ຂຽນ, ຫ ື ເວົື້ າພາສາອັງກິດບໍີ່ ໄດື້ດ ພໍ? 

ແບບຟອມຕອບຄ າຖາມດ້ວຍຕົນເອງທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂທລະສັບຊ່ວຍເຫືຼອສອບຖາມ  

ສ າຫຼວດສະຖິຕິແມ່ນມີຢູ່ 12 ພາສາ ທ່ີບ ່ ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ໃນນ້ັນ  ມີພາສາຫວຽດ. ສ ານັກງານ 

ສ າມະໂນຄົວຍັງໄດ້ຈັດເຮັດບັດຄ າສັບພາສາ, ບັດປະຈ າຕົວພາສາ, ແລະຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບພາສາໃນ 59 ພາສາ 

ທ່ີບ ່ ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ລວມທັງພາສາມ້ົງ, ຂະແມ, ລາວ, ແລະ ພາສາຫວຽດ. 

 

ການດໍາເນ ນການ 

ມີພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພ່ືອເປັນຕົວແທນການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020 

ແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຍິນ. 

ຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມ: bit.ly/SEARACCensusPledge. 

 

ທີ່ານສາມາດຊີ່ອຍຫຍັງໄດື້ແດີ່  ເພືີ່ ອໃຫື້ແນີ່ ໃຈວີ່າທີ່ານຄວນຖືກນັບ? 

1. ຂຽນຟອມສ າມະໂນຄົວຂອງທ່ານ. ບອກໝູ່ເພ່ືອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສ າຫຼວດ 

ແລະອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງມັນຈ ່ ງສ າຄັນໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ. 

2. ອີງໃສ່ ໜ້າເຈ່ັຍຕ ່ ໄປນ້ີ ເພ່ືອຊອກຫາເບ່ີງວ່າເມ່ືອໃດ ຈະມີແບບຟອມອອກມາ, 

ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອ່ືນໆ. 

 

 



ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

                                                                                                        ສູນຂ ້ ມູນຊັບພະຍາກອນ:  

                                                                                                             ຂ ້ ມູນຄວາມຈິງ 

 

 

3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສ ານັກງານສ າມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ສ າຫຼວດ - 

ແມ່ນບຸກຄົນທ່ີໄປເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເພ່ືອນັບພວກເຂົາ ຖ້າພວກເຂົາບ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນ 

ການສ າຫຼວດພົນລະເມືອງ. ຊອກຫາຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມໄດ້ ທ ີ່ ນ ື້ ! 

 

 

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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