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ហេតុអ្វជំីហ ឿនមានសា ៈសំខានច់ហំ ោះ 
យុវជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍

 
ជាហ ៀងរាល់10ឆ្េ េំតង   ដ្ឋា ភបិាលសេ  ាអាហេ កិតម្េូវឱ្យមានកា រាបច់ំនួន េនុសសម្នប ់បូ ដ ល ស់ហៅកេុង
សេ  ាអាហេ កិតាេ យៈកា សទងេ់តិេយួដ លហនហៅថា “ជំហ ឿនម្បជាជន”។ ជំហ ឿនម្បជាជនឆ្េ ហំម្កាយនឹង
ចាបហ់ផ្តើេហៅដែេនីាឆ្េ 2ំ020 ហេើយវានឹងកំណ្តថ់ាហតើថវកិា ដ្ឋា ភបិាលសេពន័ធចំនួន 800  នល់ាន ុលាា  
នឹងម្តូវដបងដចកហៅ ល់សេនេនទូ៍ទងំម្បហទសយ៉ា ង ូចហេតច។ ម្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុ 
អាហនេយដ៍ លជាយុវជនមានចំនួនហម្ចើននួ សេ៖ 

 អាយុជាេធ្យេ បស់ម្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយនឺ៍ទបជាងអាយុម្បជាជន 
អាហេ កិទូហៅដ លមានអាយុជាេធ្យេនឺ37.2ឆ្េ ។ំ កេុងចំហោេម្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុ
អាហនេយ ៍ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាុង នឺមានអាយុជាេធ្យេទបជាងហនបងអស់នឺមានអាយុជា
េធ្យេម្តឹេដត20.51ឆ្េ  ំ ។ 

 ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាងុ មានចំនួនយុវជនដ លសថិតហៅកេុងអាយុហ ៀនហៅេហាវទិាល័យ
ហម្ចើនជាងហន (អាយុចហនាា ោះពី18-24ឆ្េ )ំ ហបើហម្បៀបហធ្ៀបហៅនឹងយុវជនម្នបជ់ាតិសាសនទ៍ងំអ្ស់ និង
ជាតិសាសនអ៍ាសីុអាហនេយហ៍ផ្សងហទៀត។ 

 ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តឡាវនិងដែែ  កម៏ានចនំួនយុវជនដ លសថិតហៅកេុងអាយុហ ៀនហៅេហា
វទិាល័យែពស់ជាងយុវជនទូហៅផ្ងដ  ដ លមានចំនួន 12% សំរាបយុ់វជនឡាវ និង 14%សំរាប ់
យុវជនដែែ ។2  

 
ហតើហលាកអ្េក ឹងហទ? 
ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាងុជាង 40% មានអាយុហម្កាេ 18 ឆ្េ  ំនឺជាអាម្តាែពស់បំផុ្តហបើហម្បៀបហធ្ៀបហៅ
នឹងយុវជនម្នបជ់ាតិសាសនទ៍ងំអ្ស់ ក ូ៏ចជាយុវជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយហ៍ផ្សងហទៀត។  
អាម្តាយុវជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាុងនឺមានចំនួនហទវ ងននយុវជនអាហេ កិដសែកស។3 

 

                                                        
1 U.S. Census Bureau, 2010 SF2, Table DP-1. 
2 U.S. Census Bureau, 2010 Census SF2, Table PCT3. 
3  U.S. Census Bureau, 2010 SF2, Table DP-1. 
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សំណួរដែលមានគេសួរគ្រើន 
ហេតុអ្វបីានជាយុវជននួ យកចិតតទុកដ្ឋកចំ់ហ ោះជំហ ឿន? 
កា រាបច់ំនួនម្បជាជនតាេ យោះជំហ ឿននឺជួយ កំណ្ត ់ថាហតើធ្នធានឬថវកិា ប៉ានុាែ ននឹងដបងដចកហៅ ល់ 
សាលាហ ៀន  ហសវាដថទសុំែភាព និងកេែវធីិ្សំខាន់ៗ ហផ្សងហទៀត ហនោះមាននយ័ថា កាលោមានេនុសស
កានដ់តហម្ចើនហៅកេុងសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េកចូល េួកេុងជំហ ឿន ហនាោះសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េកកនឹ៏ងទទួល
បានធ្នធានថវកិា ហម្ចើនហៅតាេហនាោះដ  ។ ហៅហពលដ លហលាកអ្េកចូល េួបំហពញជំហ ឿនម្បជាជន ហលាកអ្េក
បានចូល េួចំដណ្កកេុងកា ធានាហអាយបានថាម្កុេម្នួសា និងសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េកទទួលបានចំដណ្ក
ថវកិា ហសវាកេែនិងអ្េកតំោងនហយបាយហដ្ឋយហសែើភាពគ្នេ ! ទិនេនយ័ដ លបានេកពីជំហ ឿននឹងម្តូវបានយក
ហៅហម្បើម្បាស់តាេម្នបេ់ហធ្ាបាយ េួមាន៖ 
 
វស័ិយអ្ប ់៖ំ កា ចូល េួកេុងជំហ ឿនមាននយ័ថាជយួ ហអាយមានថវកិាបដនថេសម្មាបជ់យួ កេែវធីិ្អ្ប ់សំំខាន់ៗ  
ដ លផ្តល់អ្តថម្បហយជន ៍ល់ែាួនហលាកអ្េកផ្ទទ ល់ ដ លកេុងហនាោះ េួមានជួយ  ល់សិសសនិសសតិដ លែវោះខាត 
កេែវធីិ្សិកាជាពី ភាសា និងកា អ្ប ់ថំាេ កអ់ាជីពនិងថាេ កប់ហចេកហទសហផ្សងៗ។ 
 
កា ដបងដចកធ្នធានហដ្ឋយហសែើភាពគ្នេ ៖ ទិនេនយ័ដ លបានេកពីជំហ ឿនជយួ កំណ្តអំ់្ពី ហបៀបដបងដចកថវកិា
សេពន័ធហៅ ល់កេែវធីិ្និងហសវាកេែហផ្សងៗ។ ហេើយអ្េកជំនួញកហ៏ម្បើម្បាស់ទិនេនយ័ដ លបានេកពីជំហ ឿន
ហ ើេែហីធ្វើកា សហម្េចចិតតហៅហលើទីតាងំដ លម្តវូចុោះហធ្វើវនិិហយនទុន និងបហងកើតកា ងា ផ្ងដ  ។ កា បំហពញ
ជំហ ឿននឹងជួយ ធានាហអាយបានថាហលាកអ្េក ក ូ៏ចជាម្កុេម្នួសា និងសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េកអាចទទួល
បានចំដណ្កធ្នធានទងំហនាោះហដ្ឋយហសែើភាពគ្នេ ។ 
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ហអាយហនហេើលហ ើញនងិសាា ល់៖ កា បំហពញជំហ ឿនជយួ ផ្តល់ជាពត័ម៌ានដ លមានតំនលជាហម្ចើនហៅ ល់អ្េក
ដ លមានសិទធកេុងកា សហម្េចចិតតថាហតើម្តូវដបងដចកធ្នធានហៅកដនាងោ និងជួយ ឱ្យពួកហនសាា ល់ពី 
សេនេននិ៍ងយល់ ឹងពីតម្េូវកា  បស់ហយើង ក ូ៏ចជាកា ចូល េួចំដណ្ក ម៏ានតនេា បស់ពួកហយើង ល់
ម្បហទសជាតិ។ អ្េកតស ូេតិកនឹ៏ងទទួលបានទិនេនយ័ហ ើេែមី្ ងនិងជំ ុញហគ្នលនហយបាយនានាហ ើេែជីយួ  
ហអាយកា  ស់ហៅកេុងសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េកបានម្បហសើ ហ ើង។ 
 
តោំងដផ្េកនហយបាយ៖ លទធផ្លជំហ ឿនជយួ កំណ្តត់ំោងដផ្េកនហយបាយ ហដ្ឋយកំនតនូ់វចំនួនអាសនៈ
ហៅកេុង  ាសភាដ ល  ានីេយួៗទទួលបាន និងថាហតើម្ពំម្បទល់សងាក តស់ម្មាបហ់ម្ជើសហ ើស ដ្ឋា ភបិាលថាេ ក ់ ា
និងថាេ កេ់លូដ្ឋា នម្តូវកំនតនូ់សយ៉ា ង ូចហេតច។ ហនោះនឺជាកា សបញ្ជា កហ់អាយហ ើញអំ្ពី អ្ំោចដផ្េក
នហយបាយដ លសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េកមាន! 
 

ហតើអាស័យដ្ឋា នេយួោដ លែំុ្នួ ដតហម្បើសំ
រាបបំ់ហពញជំហ ឿនម្បសិនហបើែំុ្ហៅសាេ កហ់ៅ
កេុងសាលា និងេនិ ស់ហៅកេុងផ្ទោះ? 

ហបើហយងតាេចាបជំ់ហ ឿន ហលាកអ្េកនួ ដតបំហពញជំហ ឿន
ហដ្ឋយហម្បើអាស័យដ្ឋា ន ដ លហលាកអ្េកសាេ កហ់ៅភានហម្ចើន 
ឬ  អាស័យដ្ឋា នោដ លហលាកអ្េកសាេ កហ់ៅ ហៅចនំថៃ
ដ លហនហធ្វើជំហ ឿន (នឺហៅនថៃទី1 ដែហេសាឆ្េ  ំ2020) ។ 
ឧទេ ណ៍្ ម្បសិនហបើហលាកអ្េកកពុំងដតសាេ កហ់ៅ
អ្ហនតវាសិកដ្ឋា ន បស់សាលា ហៅចំនថៃជំហ ឿនម្បជាជន ហនាោះ
នឺជាអាស័យដ្ឋា នដ លហលាកអ្េកនួ ដតសហស ចូលកេុង 
ម្បដ្ឋសជំហ ឿន។ 

 
ហតើែំុ្រាបប់ញ្េូ លេតិតភកតិសាេ កហ់ៅ េួបនទបជ់ាេយួែំុ្ហៅកេុងជំហ ឿនដ  ឬហទ? 
ហៅហពលហលាកអ្េកបំហពញជំហ ឿន  ហលាកអ្េករាបប់ញ្េូលេនុសសទងំអ្ស់ដ ល ស់ហៅជាេយួហលាកអ្េក ហៅ
កេុងនថៃដ លហនហធ្វើជំហ ឿនម្បជាជន ហដ្ឋយ េួទងំេតិតភកតិសាេ កហ់ៅ េួបនទបជ់ាេយួហលាកអ្េកផ្ងដ  ! 

 
ហតើកំ ងសំណួ្ ជំហ ឿនមានជហម្េើសហអាយហ ើសហភទហផ្សងៗហទៀតដ  ឬហទ? 
កំ ងសំណួ្ ជំហ ឿនមានដតហភទពី ហអាយហ ើសហទ។ នាហពលកនាងេក មានអ្េកដ លបាន លំងេនិហ ា្ើយសំណួ្ 
ហនោះ ប៉ាុដនតពួកហនហៅដតម្តូវបានហនរាបប់ញ្េូលហៅកេុងជំហ ឿន។ 
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ហតើែំុ្ម្តូវចូល េួកេុងជំហ ឿនបានយ៉ា ង ូចហេតចម្បសិនហបើែំុ្កំពុងសិកាហៅហម្ៅ
ម្បហទស ឬហធ្វើ ំហណ្ើ  ចុោះហ ើងកេុង យោះហពលម្បាេំយួដែខាងេុែហនោះ? 
ហលាកអ្េកអាចចូល េួកេុងជំហ ឿនបានតាេ យោះកា បំហពញជំហ ឿនតាេម្បពន័ធអីុ្នធឺ្ហណ្ត! ចាបពី់ កក់ោត ល
ដែេនីាឆ្េ 2ំ020  េូត ល់ហ ើេដែឧសភាឆ្េ 2ំ020 កា យិល័យជំហ ឿននឹងហផ្្ើហអាយហលាកអ្េកតាេប៉ាុសតិសំ៏បុម្ត 
នូវកំ ងសំណួ្ ជំហ ឿននិងពត័ម៌ានអំ្ពី ហបៀបបំហពញជំហ ឿនតាេម្បពន័ធអីុ្នធឺ្ហណ្ត  េួទងំហលែសំគ្នល់សំងាត់
 បស់ហលាកអ្េកផ្ងដ  ។ 

 
ហតើែំុ្ម្តូវហម្បើអាស័យដ្ឋា នបចេុបែនេេយួោហៅកេុងជំហ ឿនម្បសិនហបើែំុ្ម្តូវហធ្វើ ំហណ្ើ  
ចុោះហ ើងកេុង យៈហពលម្បាេំយួដែខាងេុែហនោះ? 
ហលាកអ្េកនួ ដតហម្បើអាស័យដ្ឋា នោដ លហលាកអ្េក ស់ហៅនិងហ កហៅហម្ចើនបំផុ្ត ហបើហទោះបីជាហលាកអ្េកនឹង
េនិម្តលបហ់ៅហៅទីកដនាងហនាោះកេុង យៈហពលជាហម្ចើនដែកហ៏ដ្ឋយ។ 

 
ហតើហលែកូ សំគ្នល់សំងាត ់បស់ែំុ្សំរាបបំ់ហពញជំហ ឿនតាេម្បពន័ធអិុ្នធឺ្ហណ្ត 
នឺជាអ្វដី  ? 

ម្បសិនហបើហលាកអ្េកេនិម្បាក អំ្ពីហលែកូ សំគ្នល់សំងាត ់បស់ហលាកអ្េកសំរាបប់ំហពញជំហ ឿនតាេម្បពន័ធ 
អិុ្នធឺ្ហណ្ត អ្េកហៅដតអាចបំហពញជំហ ឿន បស់ហលាកអ្េកបានតាេ យោះហនេទំព ័ បស់កា យិល័យជំហ ឿន 
ហដ្ឋយហលាកអ្េកម្គ្ននដ់តផ្តល់ជាអាស័យដ្ឋា ន បស់ហលាកអ្េក។ 

 
ហតើមានជំនួយអ្វីែាោះសំរាបអ់្េកដ លេនិហចោះអាន ស ហស  ឬនិយយភាសាអ្ងហ់នាស
បានលអ? 

បណ័្ណ ជំហ ឿនដ លបំហពញតាេម្បពន័ធអិុ្នធឺ្ដណ្ត និងម្បពន័ធទូ ស័ពទសំរាបជ់យួ កេុងកា បហំពញជំហ ឿន មាន 
ផ្តល់ជូនជា12 ភាសាែុសៗគ្នេ  ដ ល េួមានទងំភាសាហវៀតោេផ្ងដ  ។ កា យិល័យជំហ ឿនកម៏ានផ្តល់ជា 
សទទ នុម្កេជាភាសាហផ្សងៗ  កាតសំរាបសំ់គ្នល់ភាសានានា និងហសៀវហៅេនាុហទសភាសាដ លមានភាសា
ចំនួន59ែុសៗគ្នេ  ដ ល េួមានទងំ ភាសាេ៉ាុង ភាសាដែែ  ភាសាឡាវ និងភាសាហវៀតោេ។ 
 

សូេចូល េួអ្នុវតតសកេែភាពខាងហម្កាេ៖ 
ម្តូវ ឹងថា ចូល េួកេុងកា រាបចំ់នួនម្បជាជននឺមានឥទធពិល! សូេចុោះហ ែ្ ោះហធ្វើជាទូតជំហ ឿនឆ្េ 2ំ020 និងជួយ 
ធានាហអាយបានថាបងបអូនជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយហ៍យើងទងំអ្ស់ ម្តូវបានហនសាា ល់និង ឹង
លឺ។ សូេដសវងយល់បដនថេតាេ យោះ៖ bit.ly/SEARACCensusPledge ។ 
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ហតើហលាកអ្េកអាចហធ្វើអ្វែីាោះហ ើេែធីានាហអាយបានថាហលាកអ្េកម្តូវបានហនរាបប់ញ្េូល
កេុងជំហ ឿន? 

1. បំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន បស់ហលាកអ្េក។ ហេើយជួយ ម្បាប ់ល់េតិតភកតិនិងម្កុេម្នួសា  បស់ហលាក
អ្េកអំ្ពីជំហ ឿនម្បជាជន និងជួយ ពនយល់ពួកគ្នតអំ់្ពីសា ៈសំខានន់នកា ចូល េួកេុងជំហ ឿន។ 
2. ដ្កហេើលឯកសា ពត័ម៌ានខាងហម្កាេហនោះ resource(s) page ហ ើេែហីអាយ ឹងថា ហៅហពលោ
ដ លម្កដ្ឋសជំហ ឿននឹងធាា កេ់ក  ហបៀបបំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន មានផ្តល់ជូនជាភាសាអ្វីែាោះ ក ូ៏ចជា
ពត័ម៌ានជាហម្ចើនហទៀតផ្ងដ  ។ 
3. ដ្ឋក ់កយចូលហធ្វើកា ឱ្យកា យិល័យជំហ ឿន ជាេន្តនតីចុោះហធ្វើជំហ ឿន ដ លជាអ្េកចុោះហៅ ល់ផ្ទោះ បស់
ម្បជាជនហ ើេែរីាបពួ់កគ្នតម់្បសិនហបើពួកគ្នតេ់និបានបំហពញជំហ ឿន។ សូេដសវង កពត័ម៌ានបដនថេហៅ
ទីហនោះ here!

 

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

