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ហេតុអ្វជំីហ ឿនមានសា ៈសំខានសំ់រាប ់
យុវជនវយ័ជំទងនិ់ងកុមា អាហេ 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 ពានល់ាន ុលាា  
នឹងម្តូវដបងដចកហៅ ល់សេនេនទូ៍ទងំម្បហទសយ៉ា ង ូចហេតច។ ម្នួសា អាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍
ជាហម្ចើនទំនងជាជួបម្បទះនឹងបញ្ហា ខាងហម្កាេហនះហៅហពលដ លពួកហនធំហ ើង  ូហចេះកា រាបម់្នួសា ទងំហនាះ
ហៅកេុងជំហ ឿននឹងមានកា លំបាកហដ្ឋយសា ដត ៖ 

✔  ស់ហៅកេុងម្នួសា ដ លមានសមាជិកម្នួសា ហម្ចើន 
✔ ធំហ ើងហដ្ឋយេនិសូវហចះភាសាអ្ងហ់នាស 
✔ មានជី ូនជីតាជាអ្េកហៅហេើលដថ 

 

សូេចូល េួធានាហអាយបានថាកុមា អាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអានេយទ៍ងំអ្ស់ម្តូវ
បានហនរាបប់ញ្ចូលហៅកេុងជំហ ឿនម្បជាជន 
កាលពីជំហ ឿនឆ្េ 2ំ010 កុមា តូចៗដ លមានអាយុចហនាា ះពី 0-4 ឆ្េ  ំហេើយេនិម្តវូបានហនរាបម់្នបចំ់នួន និង
ម្តូវបានហនលុបហចញពីកេុងជំហ ឿននឺមានអ្ម្តាែពស់ជាងម្កុេអាយុណាណាទងំអ្ស់។ កតាត ហនះបានហធវើហអាយ
  ាចំនួន36 ខាតបងទឹ់កម្បាកចំ់នួន 560 លាន ុលាា  កេុងេយួឆ្េ  ំហៅហលើកេមវធីិេយួចំនួន េួមានទងំកេមវធីិ  
ហេឌីដែ  កេមវធីិធានារា៉ា ប ់ងសុែភាពកុមា   កេមវធីិដថទកូំនចិញ្ច ឹេ កេមវធីិជំនួយដផ្េកសមុំកូន និងកេមវធីិហេើល
ដថទកុំមា តូចៗ។1 
 

ហតើហលាកអ្េក ឹងហទ? 

ម្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍នឺជាម្បជាជនដ លមានវយ័ហកមងហបើហម្បៀបហធៀបហៅនឹងម្បជាជន
អាហេ កិទងំេូល2៖ 
 
 

                                                        
1 “Make Sure Every Kid Count in the 2020 Census”: https://www.newamerica.org/education-
policy/edcentral/make-sure-every-kid-counts-2020-census/  
2 U.S. Census Bureau, 2010 SF2, Table DP-1. 
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 ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាងុជាង40% 
មានអាយុហម្កាេ19ឆ្េ  ំដ លជាអាម្តាែពស់
បំផុ្តហបើហម្បៀបហធៀបហៅនឹងម្កុេជាតិសាសន៏
និង ម្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុ 
អាហនេយ ៍ ទ៏ទហទៀត។ អាម្តាយុវជនអាហេ កិ
ហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាងុ នឺមានចំនួនហទវ ងទនយុវជន
ជនជាតិដសែកស។3 

● ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តេ៉ាងុមានអាម្តា
កុមា តូចៗ (អាយុពី 0-9 ឆ្េ )ំែពស់ ហបើហម្បៀប
ហធៀបហៅនឹងម្កុេជាតិសាសននិ៏ង ម្បជាជនអា
ហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍ ទ៏ទហទៀត4 ។ 

● ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តឡាវ  ដែម   និង  
ហវៀតណាេ មានអ្ម្តាកុមា តូចៗែពស់ជាងអាម្តាកុមា ទូហៅ ដ លមានចំនួន18.3% សំរាបជ់នជាតិ
ឡាវ 16.9%សំរាបជ់នជាតិដែម  និង 13.8%សំរាបជ់នជាតិហវៀតណាេ ហបើហម្បៀបហធៀបហៅនឹង អាម្តា
ម្បជាជនអាហេ កិស ុបដ លមានចំនួន12.8%5។ 

● ជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តឡាវ  ដែម  េ៉ាុង និង ហវៀតណាេ មានអ្ម្តាជី ូនជីតាដ ល ស់ហៅជាេយួ
ហៅៗែពស់ជាងអាម្តាម្បជាជនទូហៅ ដ លមានចំនួន 9.3%សំរាបជ់នជាតិឡាវ  9.1%សំរាបជ់នជាតិ
ដែម    8.8% សំរាបជ់នជាតិេ៉ាុង និង6.2%សំរាបជ់នជាតិហវៀតណាេ ហបើហម្បៀបហធៀបនឹងម្បជាជន 
អាហេ កិស ុបដ លមានចំនួនម្តឹេដត3.6% 6។ កតាត ទងំហនះ អាចនាឱំ្យមានកា ពិបាកកេុងកា រាប់
ចំនួនកុមា តូចៗហៅកេុងជំហ ឿន។ 

 

សំណួរដែលមានគេសួរគ្រើន 
ហេតុអ្វបីានជាហយើងនួ យកចិតតទុកដ្ឋកចំ់ហពាះកា ធានាហអាយបានថាកុមា ទងំ
អ្ស់ម្តូវបានហនរាបចូ់លកេុងជំហ ឿន? 
កា រាបច់ំនួនម្បជាជនតាេ យះជំហ ឿននឺជួយ កំណ្ត ់ថាហតើធនធានឬថវកិាប៉ានុាម ននឹងដបងដចកហៅ ល់ 
កេមវធីិជំនួយនិងហសវាកេមសំខាន់ៗ សម្មាបកូ់នហៅ បស់ហយើង  េួទងំសាលាហ ៀននិងកេមវធីិអ្ប ់នំានាដ ល
មាន ូចជា កេមវធីិហេហតតយយ  កេមវធីិថវកិាលំដ្ឋបទី់1ហ ើេែជីយួ គមំ្ទ ល់ដផ្េកសិកា បស់កុមា ដ លេនិមាន
លទធផ្លសិកាលអឱ្យបានម្បហសើ ហ ើង កេមវធីិជំនួយ បស់  ា  ូចជា កេមវធីិជំនួយេាូបអាហា សំរាបស់្តសតី ទ ក 
និងកុមា  កេមវធីិជំនួយដផ្េកេាូបអាហា ដ លហៅថា SNAP ឬ េវូតដសតេ និងកេមវធីិធានារា៉ា ប ់ងសុែភាព  ូច
                                                        
3 U.S. Census Bureau, 2010 SF2, Table DP-1. 

4 American Community Survey, 2015 5-year estimates 

5 American Community Survey, 2015 5-year estimates 

6 American Community Survey, 2015 5-year estimates 
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ជា ហេឌីហែត (Medicaid) កេមវធីិធានារា៉ា ប ់ងសុែភាពកុមា  (CHIP) កេុងចំហណាេកេមវធីិជាហម្ចើនហទៀត។ កា 
ចូល េួកេុងជំហ ឿនជួយ ធានាហអាយបានថាកូនហៅ បស់ហយើងនឹងទទួលបានកេមវធីិនិងហសវាកេមដ លពួកហនម្តវូ
កា ហ ើេែជីយួ ពួកហនហអាយមានសុែភាពលអ លូតលាស់លអ និង ទទួលបានហជានជយ័នាហពលអ្នានត! សូេ
ចូល េួជួយ ធានាហអាយបានថា េនុសសម្នបគ់េ ដ ល ស់ហៅកេុងម្នួសា  បស់អ្េក ដ លមាន េួទងំកុមា តូចៗ 
ហៅម្បុសហៅម្សី កមួយម្សី កមួយម្បុស និង កូនៗេតិតភកតិហលាកអ្េក នឺម្តួវបានរាបប់ញ្ចូលហៅទថៃជំហ ឿន នឺទថៃទី 1 
ដែហេសា ឆ្េ 2ំ020។ 

 
 

ហតើហយើងនួ រាបកុ់មា ដ លឪពុកមាត យ បស់គតម់្តូវបានដលងលះគេ  ដតមានសិទធ ិ
ចិញ្ច ឹេកូន េួគេ យ៉ា ង ូចហេតច ហបើកុមា ទងំហនាះ ស់ហៅកេុងផ្ទះហលើសពីេយួ? 
កុមា ទងំហនាះនួ ដតម្តវូបានរាបប់ញ្ចូលហៅកេុងម្នួសា ដ លពួកហនសាេ កហ់ៅ ហៅចំទថៃជំហ ឿននឺទថៃទី1 ដែហេសា 
ឆ្េ 2ំ020 ។ 
  
ហតើែំុ្ម្តូវរាបកូ់ន បស់ែំុ្ដ លកំពុងសាេ កហ់ៅឯេហាវទិាល័យដ លពួកហនហ ៀនបាន 
យ៉ា ង ូចហេតចដ  ? 
និសិតសដ លសាេ កហ់ៅឯេហាវទិាល័យនួ ដតម្តូវបានរាបប់ញ្ចូ លហៅតាេទីកដនាងដ លពួកហនសាេ កហ់ៅ ហៅ 
ចំទថៃជំហ ឿន នឺទថៃទី1 ដែហេសា ឆ្េ 2ំ020។ 
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ចំហពាះស្តសតីដ លមានទផ្ទហពាះ ហតើពួកគតនួ់ ដតរាបប់ញ្ចូ លទ ក បស់ពួកគតដ់  
ឬហទ? 
ហលាកអ្េកនួ រាបច់ំនួនេនុសសទងំអ្ស់ហៅកេុងម្នួសា  បស់ហលាកអ្េកហៅទថៃជំហ ឿននឺទថៃទី1 ដែហេសា ឆ្េ 2ំ020
។ ម្បសិនហបើទ កេនិទនហ់កើតហៅហ ើយ ពួកហនេនិអាចរាបចូ់លបានហទ។ 
 

សូេចូល េួអ្នុវតតសកេមភាពខាងហម្កាេ៖ 
ម្តូវ ឹងថា ចូល េួកេុងកា រាបចំ់នួនម្បជាជននឺមានឥទធពិល! សូេចុះហ ម្ ះហធវើជាទូតជំហ ឿនឆ្េ 2ំ020 និងជួយ 
ធានាហអាយបានថាបងបអូនជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយហ៍យើងទងំអ្ស់ ម្តូវបានហនសាា ល់និង ឹង
លឺ។ សូេដសវងយល់បដនែេតាេ យះ៖ bit.ly/SEARACCensusPledge ។ 
 

ហតើហលាកអ្េកអាចហធវើអ្វែីាះហ ើេែធីានាហអាយបានថាហលាកអ្េកម្តូវបានហនរាបប់ញ្ចូ ល
កេុងជំហ ឿន? 

1. បំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន បស់ហលាកអ្េក។ ហេើយជួយ ម្បាប ់ល់េតិតភកតិនិងម្កុេម្នួសា  បស់ហលាក
អ្េកអំ្ពីជំហ ឿនម្បជាជន និងជួយ ពនយល់ពួកគតអំ់្ពីសា ៈសំខានទ់នកា ចូល េួកេុងជំហ ឿន។ 
2. ដែកហេើលឯកសា ពត័ម៌ានខាងហម្កាេហនះ resource(s) page ហ ើេែហីអាយ ឹងថា ហៅហពលណា
ដ លម្កដ្ឋសជំហ ឿននឹងធាា កេ់ក  ហបៀបបំហពញម្កដ្ឋសជំហ ឿន មានផ្តល់ជូនជាភាសាអ្វីែាះ ក ូ៏ចជា
ពត័ម៌ានជាហម្ចើនហទៀតផ្ងដ  ។ 
3. ដ្ឋកព់ាកយចូលហធវើកា ឱ្យកា យិល័យជំហ ឿន ជាេស្តនតីចុះហធវើជំហ ឿន ដ លជាអ្េកចុះហៅ ល់ផ្ទះ បស់
ម្បជាជនហ ើេែរីាបពួ់កគតម់្បសិនហបើពួកគតេ់និបានបំហពញជំហ ឿន។ សូេដសវង កពត័ម៌ានបដនែេហៅ
ទីហនះ here!

 
 

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

