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ពត័ម៌ានដែលជនអន្តត ប្បន្េសនប៍្តូេយល់ែឹងអំពីជំន្ ឿនប្បជាជន 
 ែឋធម្មនុញ្ញ ននសហ ែឋអាន្ម្ កិបានបញ្ជា កយ់៉ា ងច្បាស់ថាជំន្ ឿនប្បជាជនគឺជាកា រាបច់្បនំួនម្នុសសប្គប ់បូដែល
 ស់ន្ៅកនុងសហ ែឋអាន្ម្ កិ ន្ោលគឺ ទងំអនកដែលជាពល ែឋអាន្ម្ កិ និងម្និដម្នជាពល ែឋអាន្ម្ កិ។ ជំន្ ឿន 
ន្គនឹងសួ សំណួ្ ជាទូន្ៅអំពីម្នុសសមាន ក់ៗ ដែល ស់ន្ៅកនុងប្គួសា  បស់ន្ោកអនក ដែលមានសួ ែូច្បជា អាយុ 
ន្ ម្ ោះ និងជាតិសាសន។៍ ជំន្ ឿនគឺន្គ មិ្នសួ អំពី សាា នភាពអន្តត ប្បន្េសននិ៍ងសិទធ ិស់ន្ៅ បស់ន្ោកអនកន្ទ 
ឬម្និសួ ថាន្តើន្ោកអនកមានសញ្ជា តិអាន្ម្ កិឬអតន់្តោះន្ទ។ ន្បើន្ទោះជាមានកា បញ្ជា កយ់៉ា ងន្នោះកត ី បងបអូន
ភាគន្ប្ច្បើនន្ៅកនុងសហគម្នអ៍ាសីុអាន្គនយន៍្យើង ន្ៅដតអាច្បមានកា ខ្លា ច្ប អា កនុងកា ចូ្បល មួ្ជំន្ ឿនប្បជាជន
ឆ្ន 2ំ020 ប្បសិនន្បើជាពួកគាតជ់ាជនន្ ៀសខ្ាួនឬជនអន្តត ប្បន្េសនដ៍ែលគាម នឯកសា  ស់ន្ៅប្សបច្បាប ់មាន
បទបញ្ជា ន្អាយនិ ន្ទសខ្ាួនន្ច្បញពីអាន្ម្ កិ  ឬអនកដែលម្និមានសញ្ជា តិអាន្ម្ កិ។ 
 
សូម្ចូ្បល មួ្ធាតន្អាយបានថាបងបអូនជនអន្តត ប្បន្េសនដ៍ែលជាជនជាតិអាសីុ 
អាគនយទ៍ងំអស់ប្តូេបានន្គរាបប់ញ្ចូលន្ៅកនុងជំន្ ឿនប្បជាជន 
សូម្ន្ោកអនកច្បងចថំា ចំ្បន្លើយ បស់ន្ោកអនកដែលផ្តល់កនុងជំន្ ឿន ប្តេូបានន្គ កាកា សមាា តនិ់ងកា ោ 
ន្ោយច្បាបែ់តឹ៏ង ងឹបផុំ្ត៖ 

✔ កា យិល័យជំន្ ឿនប្បជាជន ម្និប្តេូបានអនុញ្ជញ តឱ្យដច្បកចយចំ្បន្លើយជាលកខណ្ៈបុគគល ជាម្យួ
ជនណាមាន កន់្ ើយ  មួ្ទងំម្ន្តនតីអនុេតតច្បាបអ់ន្តត ប្បន្េសន ៍និងទីភាន កង់ា  ោឋ  បិាលែនទន្ទៀត។ 

✔ កា យិល័យជំន្ ឿនប្បជាជន ម្និអាច្បយកចំ្បន្លើយជំន្ ឿន បស់ន្ោកអនកន្ៅន្ប្បើប្បាស់កនុងន្គាល
បំណ្ងណាម្យួន្ប្ៅដតពីកា េភិាគសាិតិន្ ើយ។ 

✔ កា  នំ្ោ បោំនន្ៅន្លើច្បាបទ់ងំន្នោះអាច្បតឱំ្យមានកា ពិនយ័ជាទឹកប្បាក ់ហូតែល់ច្បំនួន 
250,000 ែុោា  ឬជាបព់នធតគា  យៈន្ពល 5ឆ្ន ។ំ 

 
សំណួ្ ដែលមានន្គសួ ន្ប្ច្បើន 
ន្តើមានបញ្ជា អវនី្កើតន្ ើងចំ្បន្ោោះជំន្ ឿនប្បជាជនឆ្ន 2ំ020? 
ថេកិា ោឋ  បិាលសហពន័ធចំ្បនួន 800 ោនោ់នែុោា  ។ កា រាបច់្បំនួនប្បជាជន តាម្ យៈជំន្ ឿនគឺជួយ កំណ្ត់
ថាន្តើធនធានឬថេកិាប៉ាតុម ននឹងដបងដច្បកន្ៅែល់សាោន្ ៀន  ន្សវាដថទសុំខ្ភាព និងកម្មេធីិសំខ្លន់ៗ ន្ផ្សង
ន្ទៀត ន្នោះមាននយ័ថា កាលណាមានម្នុសសកានដ់តន្ប្ច្បើនន្ៅកនុងសហគម្ន ៍បស់ន្ោកអនកចូ្បល មួ្កនុងជំន្ ឿន 
ន្តោះសហគម្ន ៍បស់ន្ោកអនកកនឹ៏ងទទួលបានធនធានថេកិាន្ប្ច្បើនន្ៅតាម្ន្តោះដែ ។ ន្ៅន្ពលដែលន្ោក
អនកចូ្បល មួ្បំន្ពញជំន្ ឿនប្បជាជន ន្ោកអនកបានចូ្បល មួ្ចំ្បដណ្កកនុងកា ធាតន្អាយបានថាប្កុម្ប្គួសា និង
សហគម្ន ៍បស់ន្ោកអនកទទួលបានចំ្បដណ្កថេកិា ន្សវាកម្មនិងអនកតំណាងនន្យបាយន្ោយន្សមើភាពគាន ! 
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ន្តើមានន្ ឿងអវនី្កើតន្ ើងប្បសិនន្បើខំុ្្ លំងម្និន្ ា្ើយម្យួសំណួ្ ? 
ប្កោសជំន្ ឿន បស់ន្ោកអនកនឹងន្ៅដតប្តូេបានន្គរាបន់្បើន្ទោះជាន្ោកអនក លំងម្យួសំណួ្ ឬពី សំណួ្  
ែរាបណាន្ោកអនកបានផ្តល់ន្ ម្ ោះនិងអាស័យោឋ ន បស់ន្ោកអនក។ ប្បសិនន្បើន្ោកអនក លំងសំណួ្ ន្ប្ច្បើន 
ឬម្និន្ ា្ើយនឹងសំនួ ជំន្ ឿនទល់ដតន្សាោះ កា យិល័យជំន្ ឿនអាច្បនឹងទកទ់ងម្កន្ោកអនកន្ែើម្បសួី  ក
ពត័ម៌ានដែលន្ោកអនកម្និបានបំន្ពញឬ លំង តាម្ យៈទូ ស័ពទ ឬន្ោយបញ្ាូ នបុគគលិកកា យិល័យជំន្ ឿន
ម្កែល់ផ្ទោះ បស់ន្ោកអនក។ ែូន្ច្បនោះន្ៅន្ពលដែលន្ោកអនក លំងសំណួ្ តិច្ប ឱ្កាសដែលថាកា យិល័យ
ជំន្ ឿនប្បជាជនទកទ់ងម្កន្ោកអនកន្តោះកទំ៏នងជាតិច្បដែ ។ 

 
ន្តើជំន្ ឿននឹងមានសំណួ្ ដែលសួ អំពី សញ្ជា តិអាន្ម្ កិ ដែ ឬន្ទ? 
ម្និមានន្ទ។ កាលពីន្ពលថមីៗន្នោះ តុោកា កំពូល បស់សហ ែឋអាន្ម្ កិបានសំន្ ច្បបែិន្សធម្និន្អាយមាន
កា បដនាម្សំនួ ដែលសួ អំពី សញ្ជា តិអាន្ម្ កិ ន្ៅកនុងប្កោសជំន្ ឿនប្បជាជនឆ្ន 2ំ020ន្ទ ពីន្ប្ោោះវាផ្ទុយន្ៅ
នឹង ែឋធម្មនុញ្ញ។ កា យិល័យជំន្ ឿនប្បជាជន បានចបន់្ផ្តើម្ន្បាោះពុម្ពប្កោសបំន្ពញជំន្ ឿនឆ្ន 2ំ020  ចួ្បរាល់
ន្ហើយ ន្ោយម្និមានោកប់ញ្ចូលសំណួ្ សតីពីសញ្ជា តិអាន្ម្ កិន្តោះន្ទ។ 
 
ន្បើន្ទោះបីជាម្និមានសំណួ្ អំពីសញ្ជា តិអាន្ម្ កិកន៏្ោយ ខំុ្្ន្ៅដតមានកា  យ័ខ្លា ច្ប
ថាន្គចតទុ់កខំុ្្ជាន្គាលន្ៅ ន្ោយសា ដតខំុ្្ជាជនអន្តត ប្បន្េសន ៍។ ន្តើខំុ្្ប្តូេន្ធវើែូច្ប
ន្ម្តច្ប? 
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ជនអន្តត ប្បន្េសនដ៍ែលជាជនជាតិអាសីុអាន្គនយពិ៍តជាមានកតកីងវល់សម្ន្ហតុផ្ល ន្ោយសា ដតតន្ពលថមីៗ
ន្នោះ មានកា ន្កើនន្ ើងននកា ពប្ងឹងកា អនុេតតច្បាប ់ បស់ ែឋបាលន្ោកប្បធាតធិបតីប្តា ំ(Trump)។ ជា
ពិន្សស ជនអន្តត ប្បន្េសនដ៍ែលគាម នឯកសា  ស់ន្ៅប្សបច្បាប ់មានបទបញ្ជា ន្អាយនិ ន្ទសខ្ាួនន្ច្បញពី 
អាន្ម្ កិ  ឬអនកដែលម្និដម្នមានសញ្ជា តិអាន្ម្ កិ អាច្បនឹងមានកា  យ័ខ្លា ច្បថាកាា យជាន្គាលន្ៅ បស់ន្គ។ 
ប្បសិនន្បើន្ោកអនកសាិតន្ៅប្បន្ ទណាម្យួកនុងចំ្បន្ណាម្ប្បន្ ទខ្លងន្លើទងំន្នោះ  សូម្ន្ោកអនកច្បងចថំា 
កា ដែលម្និមានបញ្ចូលសំណួ្ សួ ពីសញ្ជា តិអាន្ម្ កិ បូក មួ្ជាម្យួភាពតឹង ងឹកនុងកា  កាកា សមាា តជូ់ន 
នឹងន្ធវើឱ្យ ោឋ  បិាលមានកា លំបាកខ្លា ងំកនុងកា កំណ្តន់្គាលន្ៅន្ៅន្លើជនណាមាន កដ់ែលម្និដម្នជាពល ែឋ
អាន្ម្ កិ។ ច្បាប ់តប្មូ្េឲ្យម្នុសសប្គប ់បូ  មួ្ទងំជនអន្តត ប្បន្េសនទ៍ងំអស់ ន្ោយម្និគិតពីថាមានសិទធិ ស់
ន្ៅឬអត ់ប្តេូដតបំន្ពញជំន្ ឿនន្អាយបានច្បបស់ពវប្គប ់និងន្ ា្ើយសំណួ្ ទងំអស់ន្ោយន្សាម ោះប្តង។់ ប៉ាុដនតអវី
ដែលសំខ្លនជ់ាងន្នោះន្ៅន្ទៀតគឺថា កា ចូ្បល មួ្កនុងជំន្ ឿន នឹងធាតន្អាយបានថាបងបអូនជនជាតិអាសីុអាន្គនយ៍
ន្យើងទងំអស់មានលទធភាពទទួលបានសិទធនិិងឯកសិទធិន្ពញន្លញដែលពួកន្គសម្នឹងទទួលបាន។ 

 
សូម្ចូ្បល មួ្អនុេតតសកម្មភាពខ្លងន្ប្កាម្៖ 
ប្តូេែឹងថា ចូ្បល មួ្កនុងកា រាបចំ់្បនួនប្បជាជនគឺមានឥទធពិល! សូម្ចុ្បោះន្ ម្ ោះន្ធវើជាទូតជំន្ ឿនឆ្ន 2ំ020 និងជួយ 
ធាតន្អាយបានថាបងបអូនជនជាតិអាន្ម្ កិន្ែើម្កំន្ណ្ើ តអាសីុអាន្គនយន៍្យើងទងំអស់ ប្តូេបានន្គសាគ ល់និងែឹង
លឺ។ សូម្ដសវងយល់បដនាម្តាម្ យោះ៖ bit.ly/SEARACCensusPledge ។ 

 
ន្តើន្ោកអនកអាច្បន្ធវើអវខី្ាោះន្ែើម្បធីាតន្អាយបានថាន្ោកអនកប្តូេបានន្គរាបប់ញ្ចូ ល
កនុងជំន្ ឿន? 

1. បំន្ពញប្កោសជំន្ ឿន បស់ន្ោកអនក។ ន្ហើយជួយ ប្បាបែ់ល់ម្តិត កតិនិងប្កុម្ប្គួសា  បស់ន្ោក
អនកអំពីជំន្ ឿនប្បជាជន និងជួយ ពនយល់ពួកគាតអំ់ពីសា ៈសំខ្លនន់នកា ចូ្បល មួ្កនុងជំន្ ឿន។ 
2. ដ្កន្ម្ើលឯកសា ពត័ម៌ានខ្លងន្ប្កាម្ន្នោះ resource(s) page ន្ែើម្បនី្អាយែឹងថា ន្ៅន្ពលណា
ដែលប្កោសជំន្ ឿននឹងធាា កម់្ក  ន្បៀបបំន្ពញប្កោសជំន្ ឿន មានផ្តល់ជូនជាភាសាអវីខ្ាោះ កែូ៏ច្បជា
ពត័ម៌ានជាន្ប្ច្បើនន្ទៀតផ្ងដែ ។ 
3. ោកោ់កយចូ្បលន្ធវើកា ឱ្យកា យិល័យជំន្ ឿន ជាម្ន្តនតីចុ្បោះន្ធវើជំន្ ឿន ដែលជាអនកចុ្បោះន្ៅែល់ផ្ទោះ បស់
ប្បជាជនន្ែើម្បរីាបពួ់កគាតប់្បសិនន្បើពួកគាតម់្និបានបំន្ពញជំន្ ឿន។ សូម្ដសវង កពត័ម៌ានបដនាម្ន្ៅ
ទីន្នោះ here!

 

https://www.countusin2020.org/resources
https://2020census.gov/en/jobs

