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ហេតុអ្វជំីហ ឿនមានសា ៈសំខានសំ់រាប ់
មនុសសចាស់អាហម កិហ ើមកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍

 
ជាហ ៀងរាល់10ឆ្េ មំតង   ដ្ឋា ភបិាលសេ  ាអាហម កិតម្មូវឱ្យមានកា រាបច់ំនួន មនុសសម្នប ់បូ ដ ល ស់ហៅកេុង
សេ  ាអាហម កិតាម យៈកា សទងម់តិមយួដ លហនហៅថា “ជំហ ឿនម្បជាជន”។ ជំហ ឿនម្បជាជនឆ្េ ហំម្កាយនឹង
ចាបហ់ផ្តើមហៅដែមនីាឆ្េ 2ំ020 ហេើយវានឹងកំណ្តថ់ាហតើថវកិា ដ្ឋា ភបិាលសេពន័ធចំនួន 800 ពានល់ាន ុលាា  
នឹងម្តូវដបងដចកហៅ ល់សេនមនទូ៍ទងំម្បហទសយ៉ា ង ូចហមតច។ 
 

ហតើហលាកអ្េក ឹងហទ? 
ម្បជាជនអាហម កិហ ើមកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយទ៍ងំអ្ស់ហៅកេុងសេ  ាអាហម កិហសទើ ដត14%  មានអាយុ55ឆ្េ ំ
ហ ើងហៅ ហេើយមនុសសចាស់ហៅកេុងសេនមនជ៍នជាតិហវៀតណាមមានចំនួនហម្ចើនជាងហន េូត ល់ហៅ 
19.4%  ឯីចំដនកមនុសសចាស់ហៅកេុងសេនមនជ៍នជាតិម៉ាុងមានចំនួនតិចជាងហន ម្តឹមដត7%ប៉ាុហណាណ ោះ។1 

 

 
ហបើហទោះជាម្បជាជនអាហម កិហ ើមកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍ជាទូហៅមានវយ័ហកេងជាងហបើហម្បៀបហ ៀបហៅនឹង 
ចំនួនម្បជាជនអាហម កិជាម យម  មនុសសចាស់អាហម កិហ ើមកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍ជួបម្បទោះនូវឧបសនគ 
ជាហម្ចើនដ លហ វើហអាយមានកា ពិបាកកេុងកា រាបច់ំនួនពួកគាត ់ដ លឧបសនគហនាោះមាន ូចជា៖ 

                                                        
1 American Community Survey, 2015 5-year estimates 
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✔ មនិសូវហចោះភាសាអ្ងហ់នាស 
✔ មនិសូវហចោះពីបហចេកវទិា 
✔ មានម្បាកច់ណូំ្លទប ឬ ស់ហៅកេុងភាពម្កីម្ក 
✔ មនិសូវហ ៀនបានែពងែ់ពស់ 
✔  ស់ហៅកេុងម្នួសា ដ លមានចំនួនសមាជិកហម្ចើន 

 
សំណួរដែលមានគេសួរគ្រើន 
ហេតុអ្វបីានជាមនុសសចាស់នួ យកចិតតទុកដ្ឋកចំ់ហពាោះកា រាបប់ញ្េូ លកេុងជំហ ឿន? 
កា រាបច់ំនួនម្បជាជនតាម យៈជំហ ឿននឺជួយ កណំ្ត ់ថាហតើ នធានឬថវកិាប៉ានុាេ ននឹងម្តវូដបងដចកហៅ ល់ 
កមេវ ីិជយួ ជនម្កីម្កនិងមនុសសចាស់ជរា ដ លមាន ូចជាកមេវ ីិអ្ប ់សំំរាបម់នុសសហពញវយ័ ហសវាកមេសុែ
ភាពនិងអ្ប ់សំំរាបជ់នពិកា  ហសវាកមេសំរាបអ់្េកមនិសូវហចោះភាសាអ្ងហ់នាស  កមេវ ីិជំនួយ បស់  ាដ លមាន
 ូចជា កមេវ ីិជួយ ដផ្េកមហូបអាហា ដ លហៅថាេវូតដសតម និងកមេវ ីិធានារា៉ា ប ់ងសុែភាព ហមឌីហេត
(Medicaid) ហមឌីដេ  (Medicare ) កមេវ ីិដថ កាសុែភាព មនទីហពទយ  កមេវ ីិផ្តល់លំហៅដ្ឋា នដ លមានតំលល
សម មយតាមបណ័្ណ ជំនួយដផ្េកទី8 (Section 8) កមេវ ីិជួយ  កកា ងា  ល់មនុសសចាស់ និងកមេវ ីិជាហម្ចើនហទៀត 
។ ហៅហពលដ លហលាកអ្េកបានបំហពញជំហ ឿន ហលាកអ្េកបានចូល មួជួយ ធានាហអាយបានថា ហលាកអ្េកនិង
ម្នួសា  បស់ហលាកអ្េក ទទលួបានចំដណ្កហសេើគាេ  ពីថវកិា  ាចំនួន 800 ពានល់ាន ុលាា  សំរាបជួ់យ  ល់កមេវ ីិ
និងហសវាកមេនានាដ លមានសា ៈសំខានសំ់រាបសុ់ែភាពនិងសុែមាលភាព បស់ហលាកអ្េក។ 
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ហតើែំុ្ម្តូវចូល មួកេុងជំហ ឿនហដ្ឋយ ហបៀបណាដ   ហបើែំុ្មនិមានកំុពយូ ទ ័សំរាបហ់ម្បើ? 

ហលាកអ្េកហៅដតអាចចូល មួកេុងជំហ ឿនបានតាម យៈទូ ស័ពទ ឬបំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿនហដ្ឋយល ។ ហបើហទោះជា
ម្នបម់្កុមម្នួសា ទងំអ្ស់ម្បដេលជាមនិបានទទួលម្កដ្ឋសជំហ ឿនដ លហផ្្ើតាមប៉ាុសតិ៍សំបុម្តហលើក ំបូង ម្កុម 
ម្នួសា ទងំអ្ស់ដ លមនិបានបំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿនហអាយបានម្តឹមលថៃទី16  ល់18 ដែហមសា អាចនឹងទទួល
បានម្កដ្ឋសជំហ ឿនយកមកបំហពញហដ្ឋយល តាម យៈប៉ាុសតិ៍សំបុម្តមតងហទៀត។ ហលាកអ្េកកអ៏ាចហៅសាកសួ 
ជាមយួនិងអ្ងគកា ឬសមានមនហ៍ៅកេុងមលូដ្ឋា ន បស់ហលាកអ្េក មជឈមណ្ឌ លសេនមន ៍ឬ បណាណ ល័យ ហ ើមបី
សាកសួ ថាហតើពួកគាតអ់ាចជួយ អ្វីបាន ឬអាចហអាយហម្បើកំុពយូទ ័បានដ  ឬហទ។  
 

ហតើមានជំនួយអ្វីែាោះសំរាបអ់្េកដ លមនិហចោះអាន ស ហស  ឬនិយយភាសាអ្ងហ់នាស
បានលអ? 

បណ័្ណ ជំហ ឿនដ លបំហពញហដ្ឋយែាួនឯងតាមម្បពន័ធអិុ្ន ឺដណ្ត និងម្បពន័ធទូ ស័ពទសំរាបជ់យួ កេុងកា បំហពញ
ជំហ ឿន មានផ្តល់ជូនជា12 ភាសាែុសៗគាេ  ដ ល មួមានទងំភាសាហវៀតណាមផ្ងដ  ។ កា យិល័យជំហ ឿនក៏
មានផ្តល់ជាសទទ នុម្កមជាភាសាហផ្សងៗ  កាតសំរាបសំ់គាល់ភាសានានា និងហសៀវហៅមនគុហទសភាសាដ ល
មានភាសាចំនួន59ែុសៗគាេ  ដ ល មួមានទងំ ភាសាម៉ាុង ភាសាដែេ  ភាសាឡាវ និងភាសាហវៀតណាម។ 
 

ហតើមានអ្វីែាោះជាជំនួយ ល់អ្េកដ លមនិហចោះអានអ្កស ? 

ហលាកអ្េកហៅដតអាចចូល មួកេុងជំហ ឿនបានតាម យៈទូ ស័ពទ។ 

 

ហតើមានអ្វីែាោះជាជំនួយ ល់អ្េកដ លពិកា រាងកាយនិងពិបាកកេុងកា បំហពញជំហ ឿន? 

ហលាកអ្េកហៅដតអាចចូល មួកេុងជំហ ឿនបានតាម យៈទូ ស័ពទ ឬតាមម្បពន័ធអិុ្ន ឺ ដណ្តហដ្ឋយមានម្បពន័ថបហចេក
វទិាសំរាបជ់យួ ហលាកអ្េក។ ហលាកអ្េកកអ៏ាចសំុហអាយសមាជិកម្នួសា ឬមតិតភកតិ បស់ហលាកអ្េកណាមាេ កជ់យួ 
បំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿនហអាយបានដ  ។ 
 

ហតើែំុ្អាចហអាយអ្េកហផ្សងណាមាេ កហ់ ា្ើយសំណួ្ ជំហ ឿនជំនួសែំុ្បានហទ? 

មនិបានហទ។ ហបើហទោះជាហលាកអ្េកអាចសំុហអាយអ្េកណាមាេ កជួ់យ ដណ្នាពីំកា បំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន និងជយួ 
បកដម្បហអាយ ហលាកអ្េកមនិអាចហអាយជនណាមាេ ក ់បំហពញចំហលើយជំហ ឿនជំនួសហលាកអ្េកបានហទ។ 

 

សូមចូល មួអ្នុវតតសកមេភាពខាងហម្កាម៖ 
ម្តូវ ឹងថា ចូល មួកេុងកា រាបចំ់នួនម្បជាជននឺមានឥទធពិល! សូមចុោះហ េ្ ោះហ វើជាទូតជំហ ឿនឆ្េ 2ំ020 និងជួយ 
ធានាហអាយបានថាបងបអូនជនជាតិអាហម កិហ ើមកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយហ៍យើងទងំអ្ស់ ម្តូវបានហនសាគ ល់និង ឹង
លឺ។ សូមដសវងយល់បដនថមតាម យោះ៖ bit.ly/SEARACCensusPledge ។ 
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ហតើហលាកអ្េកអាចហ វើអ្វែីាោះហ ើមបធីានាហអាយបានថាហលាកអ្េកម្តូវបានហនរាបប់ញ្េូ ល
កេុងជំហ ឿន? 

1. បំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន បស់ហលាកអ្េក។ ហេើយជួយ ម្បាប ់ល់មតិតភកតិនិងម្កុមម្នួសា  បស់ហលាក
អ្េកអំ្ពីជំហ ឿនម្បជាជន និងជួយ ពនយល់ពួកគាតអំ់្ពីសា ៈសំខានល់នកា ចូល មួកេុងជំហ ឿន។ 
2. ដ្កហមើលឯកសា ពត័ម៌ានខាងហម្កាមហនោះ resource(s) page ហ ើមបហីអាយ ឹងថា ហៅហពលណា
ដ លម្កដ្ឋសជំហ ឿននឹងធាា កម់ក  ហបៀបបំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន មានផ្តល់ជូនជាភាសាអ្វីែាោះ ក ូ៏ចជា
ពត័ម៌ានជាហម្ចើនហទៀតផ្ងដ  ។ 
3. ដ្ឋកព់ាកយចូលហ វើកា ឱ្យកា យិល័យជំហ ឿន ជាមន្តនតីចុោះហ វើជំហ ឿន ដ លជាអ្េកចុោះហៅ ល់ផ្ទោះ បស់
ម្បជាជនហ ើមបរីាបពួ់កគាតម់្បសិនហបើពួកគាតម់និបានបំហពញជំហ ឿន។ សូមដសវង កពត័ម៌ានបដនថមហៅ
ទីហនោះ here!

 
 

 

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

