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ហេតុអ្វជំីហ ឿនមានសា ៈសំខានសំ់រាប ់

ប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍
 
ជាហ ៀងរាល់10ឆ្េ េំតង   ដ្ឋា ភបិាលសេ  ាអាហេ កិតប្េូវឱ្យមានកា រាបច់ំនួន េនុសសប្នប ់បូ ដ ល ស់ហៅកេុង
សេ  ាអាហេ កិតាេ យៈកា សទងេ់តិេយួដ លហនហៅថា “ជំហ ឿនប្បជាជន”។ ជំហ ឿនប្បជាជនឆ្េ ហំប្កាយនឹង
ចាបហ់ផ្តើេហៅដែេនីាឆ្េ 2ំ020 ហេើយវានឹងកំណ្តថ់ាហតើថវកិា ដ្ឋា ភបិាលសេពន័ធចំនួន 800 ពានល់ាន ុលាា  
នឹងប្តូវដបងដចកហៅ ល់សេនេនទូ៍ទងំប្បហទសយ៉ា ង ូចហេតច។ កាលពីជំហ ឿនឆ្េ 2ំ010 ប្បជាជនអាហេ កិ
ហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍ចំនួនជាង650,000នាក ់ឬ ចំនួន23% ននប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុ 
អាហនេយទ៍ងំេូល ប្តូវបានហន កហ ើញថា ស់ហៅកេុងតំបន ់ដ លមានអ្ប្តាចូល េួបំហពញជំហ ឿនទប1 ឬ ដ ល
ប្តូវបានហនហៅបានេយ៉ាងហទៀតថាជាតំបន ់“ពិបាកកេុងកា រាប”់ 2 ។ ហនេះមាននយ័ថាបងបអូនកេុងសេនេនទ៍ងំ
ហនេះប្បដេលជាេនិប្តវូបានហនរាបប់ញ្ចូលហៅកេុងជំហ ឿនហទ ដ លជាហេតុហ វ្ើឱ្យខាតបងថ់វកិាដ លអាចយកហៅ
ជួយ  ល់សេនេន ៍បស់ពួកហន តាេ យេះកេមវ ិ្ សំីខាន់ៗ  ូចជាកេមវ ិ្ ីជួសជុលផ្ាូវថេល់  កេមវ ិ្ ីដថទសុំែភាព 
កេមវ ិ្ ីបដនែេលំហៅដ្ឋា នដ លមានតំនលសេ េយ និងថវកិាបដនែេជយួ  ល់សាលាហ ៀន។ 
 

ចនំនួប្បជាជនដ លសែិតហៅកេុងតបំនព់បិាកនងឹរាបក់ាលពជីហំ ឿនប្បជាជនឆ្េ 2ំ010 
ហដ្ឋយដបងដចកតាេ ប្កុេប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយ ៍សេ  ាអាហេ កិ ឆ្េ 2ំ010 

 

 
 

                                                        
1 U.S. Census Bureau, 2011-2015 American Community Survey 5-Year Estimates, Table B16004. 

2 Bottom 20% of 2010 Census Mail Return Rates 
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ហតើហលាកអ្េក ឹងហទ? 

កតាត េយួចំនួនដ លហ វ្ើឱ្យបងបអូនប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយម៍ានកា លំបាកកេុងកា បំហពញ
ជំហ ឿន៖3 

● កា េនិទុកចិតតហៅហលើ ដ្ឋា ភបិាល៖ បងបអូនប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយជ៍ាហប្ចើន ស់
ហៅកេុងសេ  ាអាហេ កិហដ្ឋយមាន ីកានិ ហទសែាួន ឬហដ្ឋយែវេះសិទធ ស់ហៅប្សបចាប។់  ូហចេេះពួក
ហនខាា ចថាពួកហនជាហោលហៅ បស់ ដ្ឋា ភបិាលកេុងអាណ្តតិហនេះ ហបើសិនជាពួកហនបំហពញជំហ ឿន ហបើ
ហទេះបីជាេនិមាន សំណួ្ សួ ពីសញ្ជា តិអាហេ កិហៅកេុងជំហ ឿនឆ្េ  ំ2020កហ៏ដ្ឋយ។ 

 

● ចំហណ្េះ ឹងភាសាអ្ងហ់នាសមានកប្េតិ - ប្បដេលជាពាកក់ណ្តត លននប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ ត
អាសីុអាហនេយដ៍ ល ស់ហៅកេុងសេ  ាអាហេ កិ ហកើតហៅហប្ៅសេ  ាអាហេ កិ4  ូចហចេេះពួកហនមានកា 
ពិបាកកេុងកា ហ ៀនភាសាអ្ងហ់នាស។ ជនជាតិដែម ប្បដេលជា38.3%  ជនជាតិេ៉ាងុប្បដេល
ជា36.7%  ជនជាតិឡាវប្បដេលជា34.5% និងជនជាតិហវៀតណ្តេប្បដេលជា48.6% និយយ
ភាសាអ្ងហ់នាសបានកំ តិតិចជាង “លអណ្តស់” ហបើហប្បៀបហ្ៀបហៅនឹង ចំនួន8.6% ននប្បជាជន 

អាហេ កិស ុប5។ 

 

● មានប្បាកច់ណូំ្លទបឬ ស់ហៅកេុងភាពប្កីប្ក៖ ប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយជ៍ួបប្បទេះ
ភាពប្កីប្កកេុងអ្ប្តាែពស់ ហដ្ឋយមានប្នួសា ឡាវចំនួន11%  ប្នួសា ហវៀតណ្តេចំនួន13% ប្នួសា ដែម 
ចំនួន14.9% និង ប្នួសា េ៉ាុងចនំួន16.3%  ស់ហៅហប្កាេបនាទ តន់នភាពប្កីប្ក6 ។ 

 

ហេតុអ្វបីានជាវាមានសា ៈសំខាន?់ 
ហដ្ឋយសា ដតប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយជ៍បួប្បទេះនឹងបញ្ជា ជាហប្ចើនសំរាបចូ់ល េួកេុងជំហ ឿន 
 ូចហចេេះវាកានដ់តមានសា ៈសំខានដ់ថេហទៀត ហ ើេបធីានាហអាយបានថាេនុសសប្នបោ់េ ហៅកេុងសេនេន ៍បស់
ហយើងប្តវូបានរាបប់ញ្ចូលហៅកេុងជំហ ឿនឆ្េ 2ំ020។ កា រាបច់ំនួនេនុសសបានប្នបទ់ងំអ្ស់ នឹងធានាហអាយបាន
ថាសេនេន ៍បស់ហយើង៖ 
✔ នឹងទទួលបានចំដណ្ក្នធានហដ្ឋយហសមើភាព៖ ប្បជាជនអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយហ៍យើង នឺ

ពឹងដផ្អកហៅហលើកេមវ ិ្ ីជំនួយ បស់ ដ្ឋា ភបិាលេយួចំនួនហ ើេបជីយួ ប្ទប្ទង ់ល់ជីវភាពប្នួសា  បស់ពួក
ហន។ ហយើងអាចនឹងខាតបងប់្បាករ់ាបព់ាន ុ់លាា  កេុងេយួឆ្េ សំប្មាបេ់នុសសមាេ ក់ៗ ពីហប្ពាេះជំហ ឿន 

ប្បជាជនហ វ្ើហ ើងរាល់ 10 ឆ្េ េំតងដតប៉ាុហណ្តណ េះ ។ 

                                                        
3 https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020 / program-management/pmr-materials/10-
19-2018/pmr-hard-to-count-2018-10-19.pdf? 
4 American Community Survey (ACS) - U.S. Census Bureau, 2010 1-year estimates 

5 American Community Survey (ACS) - U.S. Census Bureau, 2011-2015 5-Year Estimates. Retrieved from 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_15_SPT_DP02&p
rodType=table.  
6 American Community Survey (ACS) - U.S. Census Bureau, 2017 1-year estimates 

https://www.census.gov/programs-surveys/acs
https://www.census.gov/programs-surveys/acs
https://www.census.gov/programs-surveys/acs
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✔ នឹងប្តូវបានហនសាា ល់និង ឹងឮ៖ ជំហ ឿនប្បជាជននឹងជយួ ជូនជាពត័ម៌ាន ល់អ្េក ឹកនាហំ វ្ើកា សហប្េច
ចិតតអំ្ពីទីកដនាងដ លប្តូវបញ្ចូ ន្នធានហៅជយួ  ហ ើេប៖ី  

o ជួយ  ល់េនទអី្ប ់បំ្បចាបំ្សុកនីេយួៗហអាយ ឹងពីទីកដនាងណ្តដ លប្តូវសាងសងស់ាលា
ហ ៀនថមីបដនែេ ឬពប្ងីកទីតាងំសាលាហ ៀនដ លមានប្សាប។់ 

o ជួយ  ល់ ដ្ឋា ភបិាលថាេ កេ់លូដ្ឋា នហអាយ ឹងពីថាហតើប្តវូហ ៀបចំដផ្នកា ហ ា្ើយតបហៅនឹងតប្េូវ
កា ដផ្េកលំហៅដ្ឋា នបានយ៉ា ង ូចហេតច។ 

o ជួយ  ល់អ្េកផ្តល់ហសវាដថទសុំែភាពហអាយ ឹងពីហសវាដថទសុំែភាពប្បហភទណ្តដ លពួក
ហនប្តូវផ្តល់ជូនជាអាទិភាព ល់ប្បជាជនដ ល ស់ហៅជំុវញិតំបនព់ួកហន។ 

o ជួយ  ល់អ្េកតស ូេតិហអាយមានទិនេនយ័ហ ើេបហី ៀបចំហសចកតីប្ពាងនានា និងជំ ុញហោល
នហយបាយហផ្សងៗហ ើេបជួីយ ហលើកកេពស់ជីវភាព ស់ហៅ បស់សមាជិកកេុងសេនេន។៍ 

 

✔ ទទួលបានអ្េកតំណ្តងដផ្េកនហយបាយកេុងជួ   ាសភា
ហដ្ឋយហសមើភាពោេ ៖ ទិនេនយ័ដ លបានេកពីជំហ ឿន
ប្បជាជននឹងធានាហអាយបានថាសំហ ងនិងេតិ
ហយបល់ បស់ហលាកអ្េកប្តូវបានហន ឹងលឺហដ្ឋយ 

 ដ្ឋា ភបិាល ពីហប្ពាេះទិនេនយ័ជយួ ៖ 

o កំណ្តចំ់នួនអាសនៈហៅកេុងសភាតំណ្តង
រាស្រសតអាហេ កិដ ល  ានីេយួៗទទួលបាន  
ដ លជាកា សបញ្ជា កពី់អ្ណំ្តចដផ្េក
នហយបាយដ លសេនេន ៍បស់ហលាកអ្េក
មាន។ 
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o កំនតក់ា នូសប្ពំប្បទល់សង្កា តហ់ ើងវញិសប្មាបហ់ប្ជើសហ ើស ដ្ឋា ភបិាលប្នបលំ់ដ្ឋបថ់ាេ ក។់ 
o កា ពា អ្េកហបាេះហឆ្េ តតាេ យេះកា ប្បឆ្ងំនឹងកា ហ ើសហអ្ើងដផ្អកពូជសាសន។៍ 
o ធានាហអាយបាននូវកា ផ្តល់ជូនដផ្េកបកដប្បភាសា ល់អ្េកហបាេះហឆ្េ តហៅតាេតំបន ់

នីេយួៗ។ 

 
សូេចូល េួអ្នុវតតសកេមភាពខាងហប្កាេ៖ 
ប្តូវ ឹងថា ចូល េួកេុងកា រាបចំ់នួនប្បជាជននឺមានឥទធពិល! សូេចុេះហ ម្ េះហ វ្ើជាទូតជំហ ឿនឆ្េ 2ំ020 និងជួយ 
ធានាហអាយបានថាបងបអូនជនជាតិអាហេ កិហ ើេកំហណ្ើ តអាសីុអាហនេយហ៍យើងទងំអ្ស់ ប្តូវបានហនសាា ល់និង ឹង
លឺ។ សូេដសវងយល់បដនែេតាេ យេះ៖ bit.ly/SEARACCensusPledge ។ 
 

ហតើហលាកអ្េកអាចហ វ្ើអ្វែីាេះហ ើេបធីានាហអាយបានថាហលាកអ្េកប្តូវបានហនរាបប់ញ្ចូល
កេុងជំហ ឿន? 

1. បំហពញប្កដ្ឋសជំហ ឿន បស់ហលាកអ្េក។ ហេើយជួយ ប្បាប ់ល់េតិតភកតិនិងប្កុេប្នួសា  បស់ហលាក
អ្េកអំ្ពីជំហ ឿនប្បជាជន និងជួយ ពនយល់ពួកោតអំ់្ពីសា ៈសំខានន់នកា ចូល េួកេុងជំហ ឿន។ 
2. ដ្កហេើលឯកសា ពត័ម៌ានខាងហប្កាេហនេះ resource(s) page ហ ើេបហីអាយ ឹងថា ហៅហពលណ្ត
ដ លប្កដ្ឋសជំហ ឿននឹងធាា កេ់ក  ហបៀបបំហពញប្កដ្ឋសជំហ ឿន មានផ្តល់ជូនជាភាសាអ្វីែាេះ ក ូ៏ចជា
ពត័ម៌ានជាហប្ចើនហទៀតផ្ងដ  ។ 
3. ដ្ឋកព់ាកយចូលហ វ្ើកា ឱ្យកា យិល័យជំហ ឿន ជាេស្រនតីចុេះហ វ្ើជំហ ឿន ដ លជាអ្េកចុេះហៅ ល់ផ្ទេះ បស់
ប្បជាជនហ ើេបរីាបពួ់កោតប់្បសិនហបើពួកោតេ់និបានបំហពញជំហ ឿន។ សូេដសវង កពត័ម៌ានបដនែេហៅ
ទីហនេះ here!

 

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

