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ເປັນຫຍັງການສາຫຼວດ ຈ່ ງສາຄັນ ສາລັບຊາວໜ່ ມ ແລະເດັກນ້ ອຍ
ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ?
ທກໆ 10 ປີ, ລັດຖະບານສະຫະລັດຈາເປັນຕ້ ອງນັບທກໆຄົນທີ່ອາໄສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
ທົ່ວປະເທດໂດຍຜ່ ານການສາຫຼວດທີ່ຮຽກວ່ າ "ການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ". ການສາຫຼວດຄັ້ງຕ່ ໄປ
ຈະເລ່ີ ມຕ້ົ ນໃນເດອນ (3) ມີນາ, ປີ 2020, ແລະມັນແມ່ ນນການການົດວ່ າ ເງິນທຶນງົບປະມານ ຈານວນ $800
ຕ້ ໂດລາ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະຖກຈັດສັນໃຫ້ ຊມຊົນໃນທ່ົ ວປະເທດແນວໃດ.
ຄອບຄົວຂອງອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ (SEAA) ໄດ້ ເຕີບໃຫຍ່ ກັບປະສົບການ
ໜຶ່ງຫຼຫຼາຍກ່ ວາໃນຂ້ າງລ່ ມນີ້,
ຊ່ ງມັນເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມຫຍ້ ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຖກນັບເຂົ້າໃນການສາຫຼວດພົນລະເມອງ:
✔ ການດາລົງຊີວິດໃນຄອບຄົວຂະໜາດໃຫຍ່
✔ ເຕີບໃຫຍ່ ແລະປາກເວົ້າພາສາອັງກິດບ່ ໄດ້ ດີ
✔ ມີພ່ ຕູ ້ ແມ່ ຕູ ້ ເປັນຜູ້ ດູ ແລເປັນຕ້ົ ນ

ເພ່ ອຄວາມແນ່ ໃຈວ່ າ ເດັກນ້ ອຍອາຊີອາເມລິກັນຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ໄດ້ ຮັບການຖກນັບ
ເດັກນ້ ອຍອາຍ 0-4 ປີ ມີອັດຕາການນັບອັດຕາສ່ ວນແລະອັດຕາການລົບທີ່ສູ ງທີ່ສດໃນກ່ ມອາຍໃດໜຶ່ງ
ຂອງການສາຫຼວດພົນລະເມອງປີ 2010. ຜົນໄດ້ ຮັບນ້ີ ແມ່ ນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ 36 ລັດ ສູ ນເສຍທນເງິນງົບປະມານ $560
ລ້ ານໂດລາ ໃນແຕ່ ລະປີສາລັບຫລາຍໆໂຄງການ, ລວມທັງແຜນງານ Medicaid,
ໂຄງການປະກັນສຂະພາບຂອງເດັກນ້ ອຍ, ການດູ ແລອປະຖາ, ການຊ່ ວຍເຫລອດ້ ານການລ້ ຽງດູ ລູ ກແລະການດູ ແລເດັກ.

ທ່ ານຮູ ້ ບ່ ວ່ າ?
SEAAs ແມ່ ນປະຊາກອນທີ່ຍັງໜ່ ມຢູ ່ ເມ່ ອທຽບໃສ່ ສ່ວນທີ່ເຫຼອຂອງສະຫະລັດ, ໂດຍລວມ:
●

ຫຼາຍກ່ ວາ 40% ຂອງຊາວອາເມລິກັນເຜົ່າມົ້ງແມ່ ນມີອາຍຕ່ າກ່ ວາ 19 ປີ;
ອັດຕາສ່ ວນທ່ີ ສູ ງທ່ີ ສດຂອງຊາວໜ່ ມ ເມ່ ອທຽບໃສ່ ທກໆກ່ ມເຊ້ ອຊາດແລະກ່ ມອາຊີ SEAA ອ່ ນໆ.
ອັດຕາສ່ ວນຂອງຊາວໜ່ ມ ອາເມລິກັນເຊ້ ອສາຍ
ມ້ົ ງອາເມລິກັນ ແມ່ ນສອງເທົ່າຂອງຄົນອາເມລິກາຂາວ.

● ຊາວອາເມລິກາເຜ່ົ າມ້ົ ງມີອັດຕາສ່ ວນເດັກນ້ ອຍ
ໄວ (ອາຍ 0-9 ປີ) ສູ ງ
ເມ່ ອທຽບໃສ່ ທກໆກ່ ມເຊ້ ອຊາດແລະກ່ ມອາຊຽນອ່ ນໆ.
●

ຄົນລາວ, ຄົນກາປູ ເຈັ້ຍ, ແລະຊາວອາເມລິກັນຫວຽດນາມ
ຍັງມີອັດຕາສ່ ວນສູ ງກວ່ າເດັກນ້ ອຍ
ໂດຍສະເລ່ ຍ 18,3%, 16,9%, ແລະ 13,8% ທຽບໃສ່
12,8% ສາລັບປະຊາກອນສະຫະລັດທັງໝົດ.

____________________
1 “ເພ່ ອໝ
ັ້ ນໃຈວ່ າເດັກນ້ ອຍທກໆຄົນຕ້ ອງຖກນັບໄດ້ ໃນການສາຫຼວດພົນລະເມອງໃນປີ 2020”:

https://www.newamerica.org/education-policy/edcentral/make-sure-every-kid-counts-2020-census/
2 ສານັກງານສາຫຼວດພົນລະເມອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ 2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1.
3 ສານັກງານສາຫຼວດພົນລະເມອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປີ 2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1.
4 ການ ສາ ຫຼວດຊມຊົນອາເມລິກາ, ປີ 2015 ຄາດຄະເນ 5 ປີ
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●

ຄົນລາວ, ຄົນກາປູ ເຈັ້ຍ, ມົ້ງ ແລະຫວຽດນາມອາເມລິກັນ ມີອັດຕາສ່ ວນສະເລ່ ຍ
ມີພ່ ຕູ ້ ແມ່ ຕູ ້ ອາໄສຢູ ່ ກັບລູ ກຫຼານຂອງພວກເຂົາໃນອັດຕາ 9.3%, 9,1%, 8,8%, ແລະ 6,2% ຕາມລາດັບ,
ທຽບໃສ່ 3,6% ສາລັບພົນລະເມອງສະຫະລັດທັງໝົດ - ນ້ີ ຄເຫດຜົນ
ທ່ີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມຫຍ້ ງຍາກໃນການນັບຈານວນເດັກນ້ ອຍ.

ຄາຖາມທ່ີ ຖກຖາມຢູ ່ ເລ້ ອຍໆ
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ ງເປັນຫ່ ວງແລະເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າເດັກນ້ ອຍຂອງພວກເຮົາຄວນໄ
ດ້ ຮັບການຖກນັບ?
ການສາຫຼວດ

ສາມະໂນຄົວແມ່ ນການການົດຈານວນຊັບພະຍາກອນທນງົບປະມານທ່ີ ຈະນາໃຊ້ ໃນບັນດາໂຄງການແລະການບ
ລິການທ່ີ ສາຄັນແກ່ ເດັກນ້ ອຍຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງໂຮງຮຽນແລະໂຄງການສຶກສາຕ່ າງໆ (Head Start,
Title I ຄທຶນທີ່ໄດ້ ຮັບຈາກໂຄງການນ້ີ
ເພ່ ອປັບປງການສະໜັບສະໜູ ນດ້ ານການສຶກສາສາລັບເດັກນ້ ອຍທີ່ມີຜົນສາເລັດຕ່ າ),
ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (ແມ່ ຍິງ, ເດັກອ່ ອນ, ແລະເດັກນ້ ອຍ ການຊ່ ວຍເຫຼອດ້ ານອາຫານ, SNAP
ຫຼຟສແຕັມອາຫານ, ແລະການຮັກສາສຂະພາບ (Medicaid, CHIP), ແລະອ່ ນໆ
ໃນບັນດາຫຼາຍໆຄົນທ່ີ ເຂ້ົ າຮ່ ວມການສາ

ຫຼວດສາມະໂນຄົວແມ່ ນຊ່ ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ ເດັກນ້ ອຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຮັບແຜນງານແລະການບລິການທີ່ພວກ
ເຂົາຕ້ ອງການເພ່ ອໃຫ້ ມີສຂະພາບແຂງແຮງ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະປະສົບຜົນສາເລັດ ໃນອະນາຄົດ!
ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານຕ້ ອງນັບທກໆຄົນທ່ີ ອາໃສຢູ ່ ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ ານໃນມ້ ສາຫຼວດພົນລະເມອງໃນ (ວັນທີ 1
ເມສາ 2020), ລວມທັງເດັກນ້ ອຍ, ຫລານ, ຫລານສາວ, ຫລານຊາຍ,

____________________________
5 ການສາຫຼວດຊມຊົນອາເມລິກາ, ປີ 2015 ຄາດຄະເນ 5 ປີ
6 ການສາຫຼວດຊມຊົນອາເມລິກາ, ປີ 2015 ຄາດຄະເນ

5 ປີ

ແລະເດັກນ້ ອຍຂອງໝູ ່ ເພ່ ອນ.
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ພວກເຮົາຄວນນັບຈານວນເດັກນ້ ອຍຜູ້ ທ່ີ ພ່ ແມ່ ຂອງພວກເຂົາປະຮ້ າງກັນ
ແລ້ ວແລະຍັງຊ່ ອຍກັນລ້ ຽງລູ ກຢູ ່ ແນວໃດ ຖ້ າພວກເຂົາອາໃສຢູ ່ ເຮອນຫຼາຍຫັ ຼ ງ?

ເດັກນ້ ອຍຄວນຈະຖກນັບເຂົ້າຢູ ່ ໃນຄົວເຮອນທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ ່ ໃນມ້ ທີ່ ສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ ຄ(ວັນທີ 1 ເດອນ
4 ເມສາ, ປີ 2020).

ຂ້ ອຍຈະນັບຈານວນລູ ກຂອງຂ້ ອຍຜູ້ ອາໃສຢູ ່ ເຮອນນາ
ແຕ່ ວ່ າອອກຈາກເຮອນໄປຮຽນຢູ ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ ແນວໃດ?

ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລຄວນຈະຖກນັບເຂ້ົ າໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ພວກເຂົາກາລັງພັກຢູ ່ ໃນມ້ ທ່ີ ສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ ຄ
(ວັນທີ 1 ເດອນ 4 ເມສາ, ປີ 2020).

ແມ່ ຍິງທ່ີ ມານລູ ກຄວນວ່ າງແຜນແນວໃດ ໃນການນັບລູ ກຂອງພວກເຂົາ?
ທ່ ານຄວນນັບຈານວນຄົນໃນຄົວເຮອນຂອງທ່ ານໃນວັນ ສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ ໃນ
(ວັນທີ 1 ເດອນ 4 ເມສາ, 2020). ຖ້ າເດັກຍັງບ່ ທັນເກີດ, ພວກເຂົາບ່ ຄວນຖກນັບ.

ດາເນີນການ
ມີພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພ່ ອເປັນຕົວແທນໃນການສາຫຼວດພົນລະເມອງປີ 2020
ແລະຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ທກຄົນໄດ້ ເຫັນ ແລະໄດ້ ຍິນ.
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມ: bit.ly/SEARACCensusPledge

ທ່ ານສາມາດຊ່ ອຍຫຍັງໄດ້ ແດ່ ເພ່ ອໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າທ່ ານໄດ້ ຖກນັບ?
1. ຂຽນຟອມສາມະໂນຄົວຂອງທ່ ານ.
ບອກໝູ ່ ເພ່ ອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບການສາຫຼວດ
ແລະອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສາຄັນໃນການເຂົ້າຮ່ ວມ.
2. ອີງໃຊ້ ໜ້ າເຈ່ັ ຍຕ່ ໄປນ້ີ ເພ່ ອຊອກຫາຂ້ ມູ ນວ່ າເມ່ ອໃດ ຈະມີແບບຟອມໃຫ້ ,
ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອ່ ນໆ.
3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສານັກ ສາມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ ສາຫຼວດ ແມ່ ນບກຄົນທີ່ໄປເຮອນຂອງປະຊາຊົນເພ່ ອນັບພວກເຂົາ ຖ້ າພວກເຂົາບໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມໃນ
ການສາຫຼວດພົນລະເມອງ. ຊອກຫາຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມໄດ້ ທີ່ ນີ້ !

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 ບລິການຊມຊົນ ລູ ມ້ ຽນ (Lu-Mien)
ທ່ີ ໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູ ນ ອັນໃຫຍ່ ຫຼວງຂອງທ່ ານ ໃນການແປພາສາ. ເອກະສານຂ້ ເທັດຈິງແບບລ້ ນເວີດ
Word ຂອງຂ້ ມູ ນຈິງເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ແມ່ ນເປີດໃຫ້ ດາວໂຫລດ
ແລະແກ້ ໄຂເພ່ ອໃຫ້ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຊມຊົນຕ່ າງໆ. ສາລັບ ຄາຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລນາຕິດຕ່
searac@searac.org.

