ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ

ເປັນຫຍັງການສາຫຼວດພົນລະເມືອງຈ່ ງສາຄັນ ສາລັບຊາວອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ?

ທຸ ກໆ
10
ປີ,
່
່
ລັດຖະບານສະຫະລັດຈາເປັນຕ້ ອງນັບທຸ ກໆຄົນທີອາໄສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ ານການສາຫຼວດທີຮຽກ
ວ່ າ "ການສາຫຼວດສາມະໂນຄົວ". ໃນທົ່ວປະເທດ. ການສາຫຼວດຄັ້ງຕ່ ໄປ
ຈະເລ່ີ ມຕົ້ນໃນເດືອນ
(3)
ມີນາ,
ປີ
2020,
ແລະມັນຈະການົດວ່ າເງິນທນຈານວນ
$800
້ຕືໂດລາຂອງລັດຖະບານກາງຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ ຊຸມຊົນໃນທ່ົ ວປະເທດ. ໃນໄລຍະການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ
ຄັ້ງສຸ ດທ້ າຍຂອງປີ 2010, ຫຼາຍກວ່ າ 650,000 ຄົນອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ (SEAA), ຫື ຼ 23%
ຂອງພົນລະເມືອງ
SEAA,
ໄດ້ ພົບເຫັນວ່ າຜູ້ ທ່ີ ອາໄສຢູ ່ ໃນພ້ື ນທ່ີ ຂອງປະເທດ
ທ່ີ ມີອັດຕາ
ການຕອບສາຫຼວດພົນລະເມືອງຕ່ າຫື ຼ ຮຽກວ່ າ“ຍາກໃນການຕິດຕາມການນັບ.”2
ນ້ີ ໝາຍຄວາມວ່ າ
ສະມາຊິກຊຸມຊົນເຫົ່ ຼ ານີ້ອາດຈະບ່ ຖືກນັບເຂົ້າ
ຊ່ ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ສູນເສຍເງິນທືນງົບປະມານທ່ີ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຄວນໄດ້ ຮັບໄປນາໃຊ້
ສາລັບໂຄງການທ່ີ ສາຄັນເຊ່ັ ນ: ການຊ້ ອມແປງ
ເສັ້ນທາງ, ການຮັກສາດ້ ານສຸ ຂະພາບເພີ່ມຂື້ນ, ການເລືອກເຮືອນຢູ ່ ອາໃສທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່ າ,
ແລະມີເງິນທືນງົບປະມານເພ່ີ ມໃຫ້ ທາງໂຮງຮຽນຫລາຍຂ້ື ນ .

ຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນການນັບ ຈານວນປະຊາກອນພົນລະເມືອງຂອງປີ 2010
ໂດຍກຸ່ ມຊົນເຜົຸ່າອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສຸ່ ຽງໃຕ້ , ສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 2010

ທ່ ານຮູ ້ ບ່ ວ່ າ?
ບາງສ່ິ ງທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ຊຸມຊົນ ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ SEAA
ມີຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນການຕ່ື ມຂ້ ມູ ນການສາຫຼວດແມ່ ນ: 3
● ການບ່ ໄວ້ ວາງໃຈໃນລັດຖະບານ ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ຫຼາຍຄົນທ່ີ ອາໄສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍມີ
ຄາສ່ັ ງທ່ີ ຈະຖືກເນລະເທດຫື ຼ ຍັງຂາດສະຖານະພາບທ່ີ ບ່ ຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ.
ພວກເຂົາຢ້ ານວ່ າຈະຖືກການົດກົດໝາຍ ໂດຍຝ່ າຍບລິຫານ
ໃນການເຂ້ົ າຮ່ ວມການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ເຖິງແມ່ ນວ່ າໃນແບບຟອມສອບຖາມຂອງ
ປີ 2020 ຈະ ບ່ ມີ ຄາຖາມກ່ ຽວກັບການເປັນພົນລະເມືອງລວມຢູ ່ ກ່ ຕາມ.
● ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດບ່ ໄດ້ ດີພ - ປະມານເຄິ່ງນື່ງຂອງອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
SEAAs ທ່ີ ອາໃສຢູ ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ ນຄົນຕ່ າງດ້ າວທ່ີ ເກີດ4 ຢູ ່ ປະເທດເຂົາ
ແລະມີຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນການຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດ. ປະມານ 38,3% ຂອງ ກາ ປູ ເຈຍ, 36,7%
____________________
1

ສາຫຼວດສະຫະລັດ, ປີ 2011-2015 ການສາຫຼວດຊຸມຊົນອາເມລິກາໃນປີ 2011-2015, ການຄາດຄະເນ 5 ປີ, ຕາຕະລາງ B16004.

20% ຂອງອັດຕາການສົ່ງແບບຟອມສາມະໂນຄົວຂອງປີ 2010 ໄປ ແມ່ ນຖືກຕີກັບຄືນ.
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020 / program-management/pmr-materials/1019-2018/pmr-hard-to-count-2018-10-19.pdf?
4 ການສາຫຼວດຊມຊົນອາເມລິກາ (ACS) - ສາຫຼວດພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ 2010, ການຄາດຄະເນ 1ປີ.
ຸ
2
3

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ
ຂອງຊາວມົ້ງ, 34,5% ຂອງຄົນລາວ, ແລະ 48.6%
ຂອງຄົວເຮືອນຫວຽດນາມທ່ີ ເວ້ົ າພາສາອັງກິດໄດ້ ໜ້ອຍກ່ ວາ "ກ່ ນເວ້ົ າໄດ້ ດີ," ທຽບກັບ 8,6%
ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດຂອງສະຫະລັດ.
●

●

income ລາຍໄດ້ ຕ່ າຫື ຼ ຄວາມທຸ ກຍາກ - ຊຸມຊົນ ອາເມລິກັນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ SEAA
ປະສົບກັບຄວາມທຸ ກຍາກໃນອັດຕາທີ່ສູ ງ, ມີ 11% ຄອບຄົວລາວ, 13% ຄອບຄົວຫວຽດນາມ,
14,9% ຄອບຄົວ ກາປູ ເຈ້ັ ຍ, ແລະ 16.3% ຄອບຄົວຊາວມ້ົ ງທ່ີ ຍັງດາລົງຊີວິດຢູ ່ ໃນລະດັບຕ່ າກວ່ າ
ຄວາມທຸ ກຍາກອີກດ້ ວຍ.

ເປັນຫຍັງມັນຈ່ ງສາຄັນ?

ເນື່ອງຈາກວ່ າ SEAAs ໄດ້ ປະເຊີນໜ້ າ ກັບສິ່ງທ້ າທາຍເຫົ່ ຼ ານີ້ຕ່ ການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການ
ສາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ມັນຍ່ິ ງມີຄວາມ
ສາຄັນຍິ່ງກວ່ າເກົ່າເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າທຸ ກໆຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຄວນຈະຖືກນັບເຂົ້າໃນປີ 2020.
ການນັບທີ່ສົມບູ ນແບບຄົບຖ້ ວນ ຈະຮັບປະກັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຄື:
✔ ໄດ້ ຮັບທືນຊັບພະຍາກອນແບ່ ງປັນຂອງພວກເຂົາຢ່ າງຍຸ ດຕິທາ. ຊຸມຊົນ SEAA
ແມ່ ນຂື້ນກັບຫຼາຍໆໂຄງການຂອງລັດຖະບານເພື່ອສະໜັບສະໜູ ນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.
ພວກເຮົາສາມາດສູ ນເສຍເງິນຫລາຍພັນໂດລາຕ່ ປີ ຕ່ ຫົວຄົນທ່ີ ບ່ ນັບນັບ ເພາະວ່ າການສາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ມີຂ້ື ນພຽງຄ້ັ ງດຽວໃນທຸ ກໆ 10 ປີ.

✔ ສາມາດເຫັນໄດ້ ວ່າ. ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແຈ້ ງໃຫ້ ຜູ້ຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບບ່ ອນທ່ີ ຈະ
ນາໃຊ້ ງົບປະມານທນຊັບພະຍາກອນ ຢູ ່ ທີ່ແຫລ່ ງຕ່ າງໆ ດັ່ງນັ້ນ:
o ເຂດໂຮງຮຽນທ້ ອງຖິ່ນຈະຮູ ້ ບ່ອນທີ່ຈະສ້ າງໂຮງຮຽນຫຼັ ງໃໝ່
o
o

ຫລືຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນທ່ີ ມີຢູ ່ ແລ້ ວ,
ລັດຖະບານທ້ ອງຖ່ິ ນຈະຮູ ້ ວິທີວາງແຜນ ສາລັບຄວາມຕ້ ອງການທ່ີ ພັກອາໄສ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບຈະຮູ ້ ວ່າ ການດູ ແລແບບໃດ
ທີ່ພວກເຂົາຕ້ ອງການໃຫ້ ຄວາມສາຄັນ ຕ່ ປະຊາກອນທີ່ຢູ ່ ອ້ອມຂ້ າງພວກເຂົາ, ແລະ

o ຜູ້ ສະໜັບສະໜູ ນ ຈະມີຮ່ າງຂ້ ມູ ນ
ແລະຊຸກຍູ້ ນະໂຍບາຍຕ່ າງໆເພ່ື ອຊ່ ວຍປັບປຸ ງຊີວິດການເປັນຢູ ່ ຂອງສະມາຊິກຊຸມຊົນ.
5 ການສາຫຼວດຊມຊົນອາເມລິກາ (ACS) - ສາຫຼວດພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ, 2011-2015 ຄາດຄະເນ 5 ປີ.
ຸ
ຮັບຟອມໄດ້ ທ່ີ https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_15_SPT

_DP02&prodType=table.
6 ການສາຫຼວດຊມຊົນອາເມລິກາ (ACS) - ສາຫຼວດພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາປີ, 2017 ຄາດຄະເນ 1 ປີ
ຸ

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້
ສູ ນຂ້ ມູ ນຊັບພະຍາກອນ:
ຂ້ ມູ ນຄວາມຈິງ

✔ ຮັບສ່ ວນແບ່ ງທີ່ຍຸ ດຕິທາຂອງການເປັນຄົວແທນທາງກ
ານເມືອງໃນລັດຖະສະພາ.
ຂ້ ມູ ນການສາຫຼວດສາມະໂນປະຊາກອນຮັບປະກັນວ່ າ
ຫາງສຽງຂອງທ່ ານຈະໄດ້ ຍິນຢູ ່ ໃນລັດຖະບານເພາະວ່ າຂ້ ມູ ນດັ່
ງກ່ າວ:

o

ໄດ້ ການົດ
ຈານວນທ່ີ ນັ່ງໃນສະມາຊິກສະພາຕ່ າຂອງສະຫ
ະລັດ ແຕ່ ລະລັດໄດ້ ຮັບ - ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ
ອານາດທາງການເມືອງ
ສາລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ ານ.

o

ອອກແຜນການເມືອງຕ່ າງໆໃນທຸ ກລະດັບ ຂອງລັດຖະບານ.

o

ປົກປ້ ອງຜູ້ ມີສິດເລືອກຕັ້ງຕ່ ຕ້ ານການຈາແນກເຊື້ອຊາດ.

o

ຮັບປະກັນວ່ າ ເຂດອານາດການປົກຄອງໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານພາສາໃຫ້ ແກ່
ຜູ້ ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.

ການດາເນີນການ
ມີພະລັງທີ່ຈະຖືກນັບ! ລົງທະບຽນເພື່ອເປັນທູ ດການ ສາຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2020
ແລະຊ່ ວຍເຮັດໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າຊາວອາເມລິກາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕ້ ທຸກຄົນໄດ້ ຮູ ້ ເຫັນແລະໄດ້ ຍິນ.
ຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມ: bit.ly/SEARACCensusPledge

ທຸ່ ານສາມາດຊຸ່ ອຍຫຍັງໄດ້ ແດຸ່ ເພຸ່ ອໃຫ້ ແນຸ່ໃຈວຸ່ າທຸ່ ານຄວນຖກນັບ?
1. ຂຽນຟອມສາມະໂນຄົວຂອງທ່ ານ. ບອກໝູ ່ ເພື່ອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບການສາຫຼວດ
ແລະອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງມັນຈ່ ງສາຄັນໃນການເຂ້ົ າຮ່ ວມ.
2. ອີງໃສ່ ໜ້ າເຈັ່ຍຕ່ ໄປນີ້ ເພື່ອຊອກຫາເບີ່ງວ່ າເມື່ອໃດ ຈະມີແບບຟອມອອກມາ,
ວິທີການຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອື່ນໆ.
3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສານັກງານສາມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ ສາຫຼວດ ບຸ ກຄົນທ່ີ ໄປເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເພ່ື ອນັບພວກເຂົາ ຖ້ າພວກເຂົາບໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືໃນ
ການສາຫຼວດພົນລະເມືອງ.
ຊອກຫາຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມໄດ້ ທຸ່ີ ນ້ີ !

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 ຄາຖາມເພ່ີ ມເຕີມ, ກະລຸ ນາຕິດຕ່
searac@searac.org.

