
 
 

 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໃນປີ  2020 
ມີ ຜົນກະທົບແນວໃດໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ 

 

ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ໂທຫາເບີ ສາຍດ່ວນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ ່ ເບີ  844-2020-API ສໍ າລັບພາສາອັງກິດ ແລະ 
ພາສາອ ່ ນໆ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ ່ ມເຕີ ມ, ເຂົ ້ າເບິ ່ ງເວັບໄຊທ໌  www.CountUsIn2020.org/hotline 

ປົກປ້ອງປະຈຸບັນ, ລົງທຶ ນໃນອະນາຄົດ 
ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນຂອງທ່ານສາມາດເຕີ ບໂຕໄດ້ໂດຍມີ ຜົນກະທົ

ບຕ່ໍວິ ທີ ການຈັດສັນເງິ ນຫຼາຍກ່ວາ 1.5 ພັນຕ ້ ໂດລາສະຫະລັດ 
ໃນກອງທຶນລັດຖະບານກາງປະຈໍ າປີ ວ່າຈະຈັດສັນໃຫ້ຊຸມຊົນແນວໃດ. 
 

ນີ ້ ມີ ປະໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານແນວໃດ? 
 

 
 

ຮັບຊັບພະຍາກອນສໍ າລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ 
ບຸກຄົນແຕ່ລະຄົນທີ່ ຖ ກນັບໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານຫມາຍເຖິງເງິ ນໂດລາລັດຖະບານເພ່ີມເຕີ ມທີ່ ມີ ໃຫ້. 
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແຕ່ລະບຸກຄົນທີ່ ບໍ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວເຮັດໃຫ້ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານຫລາຍພັນໂດລາຕ່ໍປີ . ເພາະວ່າການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະເກີ ດຂຶ ້ ນພຽງແຕ່ 
1 ຄ້ັງທຸກໆ 10 ປີ , ການສູນເສຍນີ ້ ຈະເກີ ດຂຶ ້ ນທຸກໆ ປີ ຮອດປີ  2030, ເຮັດໃຫ້ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຫຼາຍໆ 
ແຫ່ຼງສູນເສຍເພ່ີມຂຶ ້ ນ.  
 

ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ 
ໄດ້ສ່ວນແບ່ງທີ່ ເຫມາະສົມຈາກການໃຫ້ທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ. ຢ່າປ່ອຍເສຍເງິ ນທີ່ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ 
ສົມຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸມຊົນຂອງທ່ານຖ ກເບິ່ ງເຫັນ 
ຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວບໍ່ ແມ່ນແຕ່ພຽງຖ ກນໍ າໃຊ້ເພ ່ ອກໍານົດການສະຫນອງທຶນຂອງ 
ລັດຖະບານ, ແຕ່ຍັງເພ ່ ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຕັດສິ ນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ ຈະລົງທຶນນໍ າ.  ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບປະຊາກອນມີ ຜົນ 
ກະທົບຢ່າງຫນັກຕ່ໍຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເພາະວ່າຂໍ ້ ມູນນີ ້ ມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍການວາງແຜນ ແລະການລົງທຶນ.  

Head Start/ 

ການເລີ່ ມຕ້ົນ 

 

ເງິ ນຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານກາ
ນສຶ ກສາພິເສດ 

 ການເບິ່ ງແຍງດູແລເດັກ
ແລະການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງ
ການພັດທະນາເດັກ 

 

Medicaid ແລະ 
Medicare 

 

ຫ້ອງສະຫມຸດແລະ
ໂຮງຫມໍ 

 

ທຶນທາງດ່ວນ 

 

ຫມວດທີ  8 
ໃບຢ້ັງຢ ນທີ່ ພັກອາໄສ 

 

ແລະຫຼາຍກວ່ານ້ັນ 

 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອໂພ
ຊະນາການເສີ ມ 

 

http://www.countusin2020.org/hotline


 
ເມ ່ ອມີ ການນັບທີ່ ຖ ກຕ້ອງ, 

• ເຂດການສຶ ກສາທ້ອງຖ່ິນຈະຮູ້ວ່າບ່ອນໃດທີ່ ຕ້ອງສ້າງໂຮງຮຽນໃຫມ່ຫຼ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນທີ່ ມີ ຢູ່, 
• ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນຈະຮູ້ວິ ທີ ການວາງແຜນສໍ າລັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານທີ່ ພັກອາໄສ, 
• ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈະຮູ້ວ່າການດູແລແບບໃດທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນ 

ເພ ່ ອໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ,  
• ທຸລະກິດຕ່າງໆ ຈະຮູ້ວ່າບ່ອນໃດທີ່ ຄວນຈະເປີ ດຮ້ານແລະບໍ ລິ ການໃຫມ່ໆ, ແລະ 
• ບັນດາຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຈະມີ ຂໍ ້ ມູນໃນການຮ່າງແລະການສ່ົງເສີ ມນະໂຍບາຍເພ ່ ອຊ່ວຍ 

ປັບປຸງຊີ ວິ ດຂອງສະມາຊິ ກໃນຊຸມຊົນ. 
 

ຖ ກນັບເພ ່ ອເປັນຕົວແທນທາງດ້ານການເມ ອງ 
ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວມີ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການຮັບປະກັນສຽງຂອງທ່ານໃນລັດຖະບານ.  
ຂໍ ້ ມູນຖ ກນໍ າໃຊ້ເພ ່ ອ: 

• ກໍານົດຈໍ ານວນບ່ອນທີ່ ນ່ັງຢູ່ໃນສະພາຂອງຜູ້ຕາງຫນ້າທີ່ ມີ ໃນແຕ່ລະລັດ, 
ຊຶ່ ງຫມາຍເຖິງອໍ ານາດທາງການເມ ອງສໍ າລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.                    

• ລຸດແຜນທີ່ ເມ ອງໃນທຸກລະດັບຂອງລັດຖະບານ.                                          
• ປົກປ້ອງຜູ້ເລ ອກຕ້ັງຕ່ໍການເລ ອກປະຕິບັດຕາມເຊ ້ ອຊາດ. 
• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຂດອໍ ານາດສານໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານພາສາແກ່ຜູ້ລົງຄະແນນ. 

 

ການຕອບທຸກໆ ອັນມີ ຜົນຕ່ໍກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ 
ບາງຊຸມຊົນແມ່ນຊຸມຊົນທີ່  "ຍາກທີ່ ຈະນັບ" ໂດຍສະເພາະ --- ນີ ້ ຫມາຍຄວາມວ່າໃນຊຸມຊົນເຫ່ົຼານີ ້ , 
ອາດຈະເປັນວ່າມີ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຫຼາຍຜູ້ຄົນ.  ນີ ້ ອາດນໍ າໄປສູ່ຈໍ ານວນ ນັບໜ້ອຍໄປ 
ທີ່ ບໍ່ ສົມເຫດສົມເຫດໃນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ --- ໃນກໍລະນີ ທີ່ ຈໍ ານວນຄົນ 
ທີ່ ມີ ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າຈໍ ານວນປະຊາຊົນທີ່ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຈິ ງແທ້. 
ຊຸມຊົນທີ່ ຍາກທີ່ ຈະນັບໃນປະຫວັດສາດ ປະກອບມີ ຊົນຊາດແລະຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ, ຄົນເຊົ່ າເຮ ອນ, 
ຄົນທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຈໍ າກັດ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ເດັກໜຸ່ມ ແລະ ເດັກເກີ ດໃໝ່.  
 

 
 
  

ເອເຊຍອາເມຣິ ກັນ, 

ຊາວຮາວາຍແລະຊາວເກາະແປຊິ ຟິກຊຸມຊົນຄວາມສ່ຽງຊອງການເປັນ 

 
ຫນຶ່ ງ ໃນ ຫ້າ 

 

ເອເຊຍອາເມຣິ ກັນອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ ຍາກທີ່ ຈະນັບ 

 ຫນຶ່ ງ ໃນ ສາມ 

 

ຊາວຮາວາຍແລະຊາວເກາະແປຊິ ຟິກອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ ຍາກທີ່ ຈະນັບ 

 



ຄົນເອເຊຍອາເມຣິ ກັນ, ຊາວຮາວາຍແລະຊາວເກາະແປຊິ ຟິກ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ ຍາກທີ່ ຈະນັບ, 
ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ມີ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກແລະການຫວ່າງງານທີ່ ສູງກວ່າບ່ອນອ ່ ນ, ມີ ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການຊອກຫາທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ຫມ້ັນຄົງແລະລາຄາຖ ກ, ມີ ການບັນລຸການ ສຶ ກສາຫນ້ອຍ, 
ແລະມີ ຄວາມລໍ າບາກດ້ານພາສາຫຼາຍກວ່າບ່ອນອ ່ ນ. ການນັບຫນ້ອຍໄປ 
ຈະເຮັດໃຫ້ເສຍເງິ ນທຶນຂອງລັດຖະບານທີ່ ອາດຈະໄດ້ມາເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວເອເຊຍອາເມ
ຣິ ກັນ, ຊາວຮາວາຍແລະຊາວເກາະແປຊິ ຟິກ.  
 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະຄົນໃນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວແມ່ນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນ 
ເພ ່ ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົ າຖ ກນັບເຕັມຫມົດໃນປີ  2020 ແລະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງ 
ຢ່າງຍຸດຕິທໍາໃນທົດສະວັດທີ່ ຈະມາເຖິງ.   
 
ທ່ານສາມາດຫາຂໍ ້ ມູນເພີ ່ ມເຕີ ່ ມກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໄດ້ທີ ່  www.CountUsIn2020.org/resources. 

 

http://www.countusin2020.org/resources

