
ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
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 ເປັນຫຍັງການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງຈ ່ ງສ າຄັນສ າລັບ 

ຜູ້ໃຫຍ່ເຍົ າວະຊົນອາເມລິ ກັນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້? 

ທຸກໆ 10 ປີ , ລັດຖະບານສະຫະລັດຈ າເປັນຕ້ອງນັບທຸກໆຄົນທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາໂດຍ
ຜ່ານການສ າຫຼວດທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ "ການສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ". ໃນທ່ົວປະເທດ. ການສ າຫຼວດຄ້ັງຕ ່ ໄປ 

ຈະເລີ່ ມຕ້ົນໃນເດື ອນ (3) ມີ ນາ, ປີ  2020, ແລະມັນຈະກ ານົດວ່າເງິ ນທ ນ ຈ ານວນ $800 ຕ້ືໂດລາ
ຂອງລັດຖະບານກາງຈະຖື ກຈັດສັນໃຫ້ຊຸມຊົນໃນທ່ົວປະເທດ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຊຸມ
ຊົນອາເມລິ ກັນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEAA) ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ: 

● ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງ SEAAs ແມ່ນຕ ່ າກ່ວາປະຊາກອນສະເລ່ຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ 37,2. 

ໃນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ SEA, ຊາວອາເມລິ ກັນ ເຜ່ົາມ້ົງ ມີ ອາຍຸສະເລ່ຍຕ ່ າທີ່ ສຸດ 20,5. 

● ຊາວອາເມລິ ກາເຜ່ົາມ້ົງມີ ອັດຕາສ່ວນສູງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄວໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ອາຍຸເຂົ ້ າຮຽນໃນ
ມະຫາວິ ທະຍາໄລ (ອາຍຸ 18-24) ເມື່ ອທຽບໃສ່ທຸກໆກຸ່ມເຊື ້ ອຊາດແລະຊົນເຜ່ົາອາເມລິ ກັນ
ອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ອື່ ນໆ. 

● ຄົນລາວແລະຄົນອາເມລິ ກັນ ກ າປູເຈ້ັຍຍັງມີ ອັດຕາສ່ວນສູງກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍຂອງໄວ 

ໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ອາຍຸເຂົ ້ າຮຽນໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລແມ່ນ 12% ແລະ 14% ຕາມລ າດັບ. 

ທ່ານຮູ້ບ ່ ວ່າ? 

ຫຼາຍກ່ວາ 40% ຂອງຊາວອາເມລິ ກັນເຜ່ົາມ້ົງແມ່ນມີ ອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 18 ປີ ; ອັດຕາສ່ວນທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ ເມື່ ອທຽບໃສ່ທຸກໆກຸ່ມເຊື ້ ອຊາດແລະກຸ່ມອາຊີ  SEAA ອື່ ນໆ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວ 

ໜຸ່ມອາເມລິ ກັນເຊື ້ ອສາຍອາເມລິ ກັນເຜ່ົາມ້ົງ ແມ່ນສອງເທົ່ າຂອງ ອາເມລິ ກາຂາວ Whites. 

 
 

ຄ າຖາມທີ່ ຖື ກຖາມເລື ້ ອຍໆ 

____________________ 

1 ສ ານັກງານສ າຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິ ກາ, ປີ  2010 SF2, ຕາຕະລາງ DP-1. 
2 ສ ານັກງານສ າຫຼວດສະຫະລັດອາເມລິ ກາ, ປີ  2010 SF2, ຕາຕະລາງ PCT3. 
3 ການ ສ າ ຫຼວດຊຸມຊົນອາເມລິ ກາ, ປີ  2015 ຄາດຄະເນ 5 ປີ  
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ເປັນຫຍັງຊາວໜຸ່ມເຍົ າວະຊົນຄວນໃສ່ໃຈກ່ຽວກັບການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ?  

ການນັບພົນລະເມື ອງແມ່ນການກ ານົດວິ ທີ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ໂຮງຮຽນ, ການຮັກສາ
ສຸຂະພາບແລະບັນດາໂຄງການທີ່  ຈ າເປັນອື່ ນໆ - ການນັບປະຊາກອນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍ
ເທົ່ າໃດ ທ່ານກ ່ ຈະໄດ້ຮັບເງິ ນທ ນຫຼາຍເທົ່ ານ້ັນ. ເມື່ ອທ່ານຕອບການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ, ທ່ານ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງທີ່ ຍຸດຕິທ າ ຂອງການສະ  
ໜອງທ ນ, ການບ ລິ ການແລະການເປັນຕົວແທນທາງການເມື ອງ! ຂ ້ ມູນສ າມະໂນຄົວແມ່ນຖື ກ  ນ າ
ໃຊ້ໃນທຸກໆວິ ທີ , ລວມທັງ: 

ດ້ານການສ ກສາ: ການເຂົ ້ າຮ່ວມການ ສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຫຼາຍ ສ າລັບບັນດາ
ໂຄງການ ການສ ກສາທີ່ ສ າຄັນທີ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານໂດຍກົງ, ລວມທັງການສະໜອງ ທ ນໃຫ້
ແກ່ນັກຮຽນທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ ່ າ, ການສອນພາສາ ສອງພາສາ, ແລະການສ ກສາດ້ານອາຊີ ບແລະວິ ຊາ
ການ. 

ຊັບພະຍາກອນການແບ່ງປັນທີ່ ຖື ກຕ້ອງ: ຂ ້ ມູນ ສ າມະໂນຄົວແມ່ນກ ານົດວິ ທີ ການຈັດສັນ
ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງ ສ າລັບແຜນງານແລະການບ ລິ ການ, ແຕ່ນັກທຸລະກິດຍັງໃຊ້ຂ ້ ມູນ   
ສ າມະໂນຄົວ ເພ່ືອຕັດສິ ນວ່າຈະລົງທື ນແລະສ້າງໃຫ້ມີ ວຽກເຮັດ. ການປະກອບສ າມະໂນຄົວ ແມ່ນ
ເຮັດໃຫ້ທ່ານ, ຄອບຄົວ, ແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ມີ ຄວາມຍຸຕິທ າ ຕ ່ ກັບຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ ານ້ັນ. 
ການເບິ່ ງເຫັນ: ການເຮັດສ າມະໂນຄົວໃຫ້ສ າເລັດ ແມ່ນໃຫ້ຂ ້ ມູນທີ່ ມີ ຄຸນຄ່າເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕັດສິ ນ
ໃຈນ າໃຊ້ທ ນໃນຊັບພະຍາກອນແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃຈຊຸມຊົນ, ຄວາມຕ້ອງການແລະການ
ປະກອບສ່ວນອັນລ ້ າຄ່າຂອງພວກເຮົ າຕ ່ ປະເທດນີ ້ . ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຍັງຈະມີ ຮ່າງຂ ້ ມູນໄວ້ເພ່ືອ
ຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະເພ່ືອຊ່ວຍປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 
 

ການເປັນຕົວແທນດ້ານການເມື ອງ: ຜົນການສ າຫຼວດເປັນກ ານົດການເປັນຕົວແທນທາງ
ການເມື ອງ, ລວມທັງ ຈ ານວນທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາໄດ້ຮັບ ແລະ ຈ ານວນເມື ອງທີ່ ຖື ກເລື ອກ ສ າລັບ
ລັດຖະບານຂອງລັດ ແລະທ້ອງຖ່ິນ. ສິ່ ງນີ ້ ແປເປັນ ພະລັງການເມື ອງ ສ າລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ! 
 

ທີ່ ຢູ່ບ່ອນໃດ ຂ້ອຍຄວນຖື ກນັບຖ້າຂ້ອຍໄປຮຽນຢູ່
ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແລະບ ່ ອາໃສຢູ່ເຮື ອນ? 

ອີ ງຕາມກົດລະບຽບການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ, ທ່ານຄວນ
ຂຽນບ່ອນຢູ່ອາໃສ ບ່ອນທີ່ ທ່ານຢູ່ເກືອບທຸກເວລາຫຼື ບ່ອນທີ່

ທ່ານຢູ່ໃນມື ້  ສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ (ວັນທີ  1 ເມສາ 2020). 

ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານກ າລັງອາໄສຢູ່ໃນວິ ທະຍາເຂດໃນຫ 
ພັກໃນມື ້ ສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ, ນ້ັນແມ່ນບ່ອນທີ່ ທ່ານຄວນ

ຈະຖື ກນັບເຂົ ້ າ. 
ຂ້ອຍຕ້ອງນັບ-ຂຽນຊື່ ໝູ່ທີ່ ອາໃສຢູ່ຫ້ອງພັກຫ້ອງດຽວກັນ
ລົງໃນແບບຟອມຄ າຖາມສ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ ບ ່ ? 

ເມື່ ອທ່ານເຮັດການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ, ທ່ານລວມທຸກ

ຄົນທີ່ ອາໃສຢູ່ທີ່ ນ້ັນໃນມື ້  ສ າຫຼວດ ສ າມະໂນຄົວ, ລວມທັງເພ່ືອນຮ່ວມຫ້ອງ! 
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ຄ າຖາມທີ່ ມີ ຢູ່ໃນການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ ສ າລັບຜູ້ຕ່າງ ເພດ ມີ ທາງເລື ອກນ າໃຊ້ບ ່ ? 

ການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງແມ່ນຍັງເປັນ ຄູ່ສອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ. ໃນປະຫວັດສາດ, 

ປະຊາຊົນໄດ້ຂ້າມ ຄ າຖາມຂ ້ ນີ ້  ແລະຍັງຖື ກນັບຢູ່. 

ຂ້ອຍຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດສ ກສາຫຼື  ຕ້ອງເດີ ນທາງໃນ 6 
ເດື ອນຂ້າງໜ້າ? 

ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມການສ າຫຼວດ ສ າມະໂນຄົວທາງອອນລາຍ online! ຕ້ັງແຕ່ກາງເດື ອນ (3) 
ມີ ນາ ປີ  2020 ຫາຕ້ົນເດື ອນ (4) ພ ດສະພາ ປີ  2020, ສ ານັກວານ ສ າມະໂນຄົວ ຈະສ່ົງແບບສອບ
ຖາມແລະຂ ້ ມູນ (ລວມທັງລະຫັດ ປະຈ າຕົວຂອງທ່ານ) ໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ ຈະຕ່ືມແບບຟອມ 
ອອນລາຍ online. 

ຂ້ອຍຈະສະແດງທີ່ ຢູ່ປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງເດີ ນທາງ                          
ໃນ 6 ເດື ອນຂ້າງໜ້າ? 

ທ່ານຄວນຂຽນທີ່ ຢູ່ ບ່ອນທີ່ ທ່ານອາໄສແລະນອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ ່

ໄດ້ກັບມາທີ່ ຢູ່ນ້ັນເປັນເວລາຫລາຍເດື ອນ. 
ເລກລະຫັດປະຈ າຕົວຂອງຂ້ອຍ ສ າລັບການຕອບກັບທາງອອນລາຍ ແມ່ນຫຍັງ?           
ຖ້າທ່ານບ ່ ແນ່ໃຈເລກລະຫັດປະຈ າຕົວຂອງທ່ານໃນການຕອບກັບທາງອອນລາຍ, ທ່ານຍັງ  

ສາມາດຍື່ ນສະເໜີຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງສ ານັກງານສ າມະໂນຄົວໂດຍການໃຫ້ທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ. 
ມີ ການສະໜັບສະໜູນຫຍັງແດ່ຕ ່ ຜູ້ທີ່ ບ ່ ຮູ້ອ່ານ, ຂຽນ, ຫຼື ເວົ ້ າພາສາອັງກິດບ ່ ໄດ້ດີ ພ ? 

ແບບຟອມຕອບ ຄ າຖາມດ້ວຍຕົນເອງທາງອິ ນເຕີເນັດ ແລະໂທລະສັບຊ່ວຍເຫຼື ອແບບສອບຖາມ 

ສ າຫຼວດສະຖິຕິແມ່ນມີ  12 ພາສາທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ໃນນ້ັນ  ມີ ພາສາຫວຽດ. ສ ານັກງານ 

ສ າມະໂນຄົວຍັງໄດ້ຈັດເຮັດບັດຄ າສັບພາສາ, ບັດປະຈ າຕົວພາສາ, ແລະຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບພາສາ
ໃນ 59 ພາສາທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ລວມທັງພາສາມ້ົງ, ຂະແມ, ລາວ ແລະ ພາສາຫວຽດ. 

ການດ າເນີ ນການ 

ມີ ພະລັງໃນການນັບ! ລົງທະບຽນເພ່ືອເປັນຕົວແທນການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງປີ  2020 ແລະຊ່ວຍ
ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວອາເມລິ ກັນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຍິ ນ. ຮຽນຮູ້
ເພ່ີມເຕີມ: bit.ly/SEARACCensusPledge. 

ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຖື ກນັບ? 

1. ແບບຟອມສ າມະໂນຄົວຂອງທ່ານ. ບອກໝູ່ເພ່ືອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການ
ສ າຫຼວດ ແລະອະທິ ບາຍວ່າເປັນຫຍັງມັນຈ ່ ງສ າຄັນທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

2. ອີ ງໃສ່ ໜ້າເຈັ່ ຍຕ ່ ໄປນີ ້  ເພ່ືອຊອກຫາເບີ່ ງວ່າເມື່ ອໃດ ຈະມີ ແບບຟອມອອກມາ, ວິ ທີ ການ
ຂຽນຟອມແນວໃດ, ຈະມີ ແບບຟອມພາສາໃດແດ່ ແລະອື່ ນໆ. 

3. ເຮັດວຽກໃຫ້ ສ ານັກ ສ າມະໂນຄົວ ເປັນຜູ້ສ າຫຼວດ - ບຸກຄົນທີ່ ໄປເຮື ອນຂອງປະຊາຊົນເພ່ືອ
ຄິ ດໄລ່ພວກເຂົ າ ຖ້າພວກເຂົ າບ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນ ການສ າຫຼວດພົນລະເມື ອງ. ຊອກຫາ
ຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມໄດ້ ທີ່ ນີ ້ ! 

 


