ຄົນອາເມລິກາໃໝ່ໃນເມືອງ
Portland,ຫຼື

ພາບສະແດງລັກສະນະດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງຜູອ
້ ົບພະຍົບໃນເມືອງ1
ນັ ບ ຕັ້ ງແຕ່ ເ ລີ່ ມຕົ້ ນມີ ການລະບາດໃຫຍ່ ຂ ອງ COVID-19, ບັ ນ ດາຜູ້ ນໍ າ ຂັ້ ນທ້ ອ ງຖິ່ ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໄດ້ ເຮັ ດ ວຽກຢ່ າງບໍ່ ອິ ດ ເມື່ ອຍ ເພື່ ອຮັ ບ ປະ
ກັ ນ ວ່ າສະມາຊິ ກຊຸ ມຊົ ນ ທຸ ກ ຄົ ນສາມາດເຂົ້ າເຖິ ງ ການບໍ ລິ ກ ານຕ່ າ ງໆ ແລະ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ທີ່ ພວກເຂົ າ ຕ້ ອ ງການ. ປະຊາຊົ ນ ຜູ້ ອົ ບ ພະຍົ ບ ແມ່ ນ ມີ ຄ ວາ
ມຈຳເປັ ນ ຕໍ່ ຄວາມພະຍາຍາມຕອບໂຕ້ ຢ່ າງທັ ນການຂອງປະເທດພວກເຮົ າ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ຄວາມສ່ ຽ ງທີ່ ຈະມີ ຊ່ ອ ງຫວ່ າ ງໃນເຄື ອ ຂ່ າ ຍຄວາມປອດ
ໄພທາງສັ ງຄົ ມຂອງພວກເຮົ າ. ການເຂົ້ າໃຈປະຊາຊົ ນກຸ່ ມນີ້ ຈະຊ່ ວ ຍແຈ້ ງ ໃຫ້ ຜູ້ ນ ຳຂັ້ ນທ້ ອ ງຖິ່ ນຮູ້ ດີ ຂ້ ຶ ນ ຍ້ ອ ນວ່ າ ພວກເຂົ າ ແນໃສ່ ຈັ ດ ຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍກ
ານຕອບໂຕ້ ສຸ ກເສີ ນ ແບບມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ.

ສະພາບລວມ

86,356

43,365
ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ປ່ ຽນສັ ນຊາດ
ເປັ ນພົ ນລະເມື ອງຂອງ
ສະຫະລັ ດອາເມລິ ກາປີ 2018

ຊາວເມື ອງທີ່ ເປັ ນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບປີ 2018

13.5%

ສັ ດສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບໃນກຸ່ ມປະຊາຊົ
ນປີ 2018

ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ
ທີ່ ບໍ່ ມີ ເອກະສານ, 2018

21.2%
ສັ ດສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ
ທີ ບ່ ໍ ມີ ເອກະສານ 2018

ປ່ ຽນສັ ນຊາດ
ສັ ດສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບປີ 2018

14,176
ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ອາດເປັ ນ
ຜູ້ ລ້ ີ ໄພ, 20182

18,335

50.2%

16.4%
ສັ ດສວ່ ນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ອາດເປັ ນ
ຜູ້ ລ້ ີ ໄພ, 2018

2,513
DACA-ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ມີ ສິ ດ, 2018

2.9%
DACAສດັ ສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ມີ ສິ ດ,
2018

ພາສາ
ຫ້ າພາສາອັ ນດັ ບທຳອິ ດທີ່ ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບເວົ້ າຢູ່ ບ້ ານນອກຈາກພາສາອັ ງ
ກິ ດ

28.4% ຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ, ຫຼື 24,510 ຄົ ນ, ທີ່ ອາໄສຢູ່ ໃນເມື ອງດັ່ ງ
ກ່ າວມີ ຄວາມສາມາດດ້ ານພາສາອັ ງກິ ດທີ່ ຈຳກັ ດ. ໃນນັ້ ນ, ຫ້ າພາສາເວົ້
າອັ ນດັ ບທຳອິ ດທີ່ ໃຊ້ ໃນບ້ ານນອກຈາກພາສາອັ ງກິ ດແມ່ ນ:

ພາສາສະເປນ

22.3%

ພາສາຫວຽດນາມ

11.5%

ພາສາຈີ ນ

8.9%

— ພາສາຫວຽດນາມ (21.3%)

ພາສາລັ ດເຊຍ

7.1%

— ພາສາຈີ ນ (13.7%)

ພາສາໂຊມາລີ ແລະ ພາສາອື່ ນໆ

2.7%

— ພາສາສະເປນ (32.0%)

— ພາສາລັ ດເຊຍ (8.8%)
— ພາສາຢູ ເຄຣນ & ພາສາອື່ ນໆ (3.3%)

ພະນັກງານແນວໜ້າ

ການປະກັນສຸຂະພາບ

ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບຮັ ບໃຊ້ ໃນອຸ ດສາຫະກຳທີ່ ຈຳເປັ ນ ແລະ ດຳເນີ ນບົ ດ
ບາດທີ່ ສຳຄັ ນເພື່ ອຮັ ກສາປະເທດໃຫ້ ດຳເນີ ນງານຢ່ າງເປັ ນປົ ກະ

ການເຂົ້ າເຖິ ງການດູ ແລສຸ ຂະພາບ ແລະ ການບໍ ລິ ການດ້ ານການ
ແພດຍັ ງເປັ ນສິ່ ງຈຳເປັ ນຢ່ າງຍິ່ ງໃນໄລຍະການລະບາດໃຫຍ່ ນ້ ີ .

ຕິ . ໃນ Portland, ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບກຳລັ ງເຮັ ດວຽກໃນແນວໜ້ າ ແລະ
ອຸ ດສາຫະກຳທີ່ ສຳຄັ ນໃນໄລຍະວິ ກິ ດ Covid-19.
ຈຳນວນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

ອຸ ດສາຫະກຳ

ສັ ດສ່ ວນຂອງແຮງງານ

5,788

ຮ້ ານອາຫານ
21.1%
& ການບໍ ລິ ການດ້ ານອາຫານ

1,602

ການຂົ ນສົ່ ງ ແລະ ສາງສິ ນຄ້ າ3 20.1%

1,523

ຮ້ ານຂາຍເຄື່ ອງຍ່ ອຍ ແລະ
ຊຸ ບເປີ ມາເກັ ດ

16.0%

5,851

ການດູ ແລສຸ ຂະພາບ

14.9%

ສະພາບທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຄວາມວຸ້ ນວາຍດ້ ານເສດຖະກິ ດໃນໄລຍະ COVID-19 ໄດ້ ເນັ້ ນໜັ ກໃຫ້
ເຫັ ນຄວາມຕ້ ອງການດ້ ານທີ່ ຢູ່ ອາໄສທີ່ ໝັ້ ນຄົ ງ.

ຄົ ວເຮື ອນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

ໃນບັ ນ ດາຄົ ວ ເຮື ອນ-

ທີ່ ເກີ ດໃນສະຫະລັ ດອາເມລິ ກ າ

ໃນບັ ນ ດາຄົ ວເຮື ອນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບໃນປີ
2018...
48.6%
ມີ ເຮື ອນເປັ ນຂອງຕົ ນເອງ (16,882)
51.4% ເປັ ນຜູ້ ເຊົ່ າ (17,823)

ໃນບັ ນ ດາຄົ ວເຮື ອນທີ່ ເກີ ດໃນສະຫະລັ ດອາເມລິ ກາປີ
2018...
54.3%
ມີ ເຮື ອນເປັ ນຂອງຕົ ນເອງ
(124,503)
45.7% ເປັ ນຜູ້ ເຊົ່ າ
(104,896)

44,101

ຈຳນວນຊາວເມື ອງທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັ ນສຸ ຂະພາບ
ປີ 2018

28.2%

ສັ ດສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບໃນຊາວເມື ອງທີ່ ບໍ່
ມີ ປະກັ ນສຸ ຂະພາບປີ 2018

ຜູ້ປະກອບການ
ໃນຂະນະທີ່ ຊາວອາເມລິ ກາທຸ ກຄົ ນກຳລັ ງຜ່ ານຜ່ າ ເພື່ ອປັ ບຕົ ວເຂົ້ າ
ກັ ບຄວາມເປັ ນຈິ ງອັ ນໃໝ່ ໃນພາວະຢຸ ດສະງັ ກຂອງເສດຖະກິ ດພວກ
ເຂົ າ, ຜູ້ ປະກອບການພາຍໃນອຸ ດສາຫະກຳທີ່ ມີ ຄວາມສ່ ຽງເປັ ນພິ
ເສດໃນເມື ອງ ກໍ່ ປະເຊີ ນໜ້ າກັ ບສິ່ ງທ້ າທາຍຮຸ ນແຮງຈາກວິ ກິ ດດັ່
ງກ່ າວ.

ຈຳນວນຜູ້ ປະກອບການ

ອຸ ດສາຫະກຳ

ສັ ດສ່ ວນຂອງຜູ້ ປ
ະກອບການທີ່ ເປັ ນ
ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

5,788

ການບໍ ລິ ການ4

32.9%

4,238

ການບໍ ລິ ການທົ່ ວໄປ5

20.9%

3,493

ການດູ ແລສຸ ຂະພາບ

16.4%

3,649

ການກໍ່ສ້ າງ

15.9%

12,831

ບໍ ລິ ການທຸ ລະກິ ດ ແລະ
ວິ ຊາຊີ ບ6

11.8%

2,601

ການຄ້ າຂາຍຍ່ ອຍ

11.0%

1 ເວັ້ ນເສຍແຕ່ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ເປັ ນຢ່ າງອື່ ນ, ຂໍ້ ມູ ນມາຈາກຕົ ວຢ່ າງ 5-ປີ ຂອງການສຳຫຼ ວດຊຸ ມຊົ ນອາເມ
ລິ ກາຈາກປີ 2018 ແລະ ຕົ ວເລກອ້ າງອີ ງເຖິ ງເມື ອງ Portland, ລັ ດ Oregon.

4 ການບໍ ລິ ການປະກອບມີ ອຸ ດສະຫະກຳການບໍ ລິ ການທີ່ ພັ ກອາໄສ ແລະ ອາຫານເຊັ່ ນ: ໂຮງແຮມ,
ຄ້ າຍພັ ກ, ຮ້ ານອາຫານ, ແລະ ບາ.

2 ອົ ງການ New American Economy 2017. “ຈາກການຜ່ ານຜ່ າເພື່ ອຄວາມສາມາດຟື້ ນຕົ ວ:
ຜົ ນກະທົ ບທາງເສດຖະກິ ດຕໍ່ ຜູ້ ລ້ ີ ໄພໃນອາເມລິ ກາ.”

5 ການບໍ ລິ ການທົ່ ວໄປປະກອບມີ ການບໍ ລິ ການສ່ ວນຕົ ວ (ເຊັ່ ນ: ບໍ ລິ ການຊັ ກລີ ດ, ຮ້ ານຕັ ດຜົ ມ,
ແລະ ສ້ ອມແປງ ແລະ ບຳລຸ ງຮັ ກສາ), ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງສາດສະໜາ, ການບໍ ລິ ການສັ ງຄົ ມ, ແລະ
ສະຫະພັ ນແຮງງານ.

3 ອຸ ດສາຫະກຳເຫຼ່ົ ານີ້ ປະກອບມີ ທາງລົ ດໄຟ, ນ້ ຳ, ລົ ດບັ ນທຸ ກ, ແລະ ການຂົ ນສົ່ ງຜ່ ານທໍ່ , ລົ ດເມ
ແລະ ການຂົ ນສົ່ ງສາທາລະນະ, ການບໍ ລິ ການໄປສະນີ , ການສົ່ ງພັ ດສະດຸ ແລະ ລະບົ ບສົ່ ງຂໍ້ ຄວາມ,
ສາງສິ ນຄ້ າ ແລະ ສາງເກັ ບເຄື່ ອງ.

6 ອຸ ດສາຫະກຳເຫຼ່ົ ານີ້ ສ່ ວນຫຼ າຍປະກອບມີ ອາຊີ ບທີ່ ຕ້ ອງການລະດັ ບ ຫຼື ໃບອະນຸ ຍາດ, ເຊັ່ ນ:
ການບໍ ລິ ການດ້ ານກົ ດໝາຍ, ການບັ ນຊີ , ການຄົ້ ນຄວ້ າວິ ທະຍາສາດ, ການບໍ ລິ ການໃຫ້ ຄຳປຶ ກສາ
ເປັ ນຕົ້ ນ.

ຄົນອາເມລິກາໃໝ່ໃນ
Portland Metro Area, ຫຼື
ພາບສະແດງການແຈກຢາຍດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງຜູອ
້ ົບພະຍົບໃນປີ 2017
ສະພາບລວມ

303,633

22,790

ຊາວເມື ອງທີ່ ເປັ ນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

12.4%

ຜູ້ ປະກອບການທີ່ ເປັ ນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

ສັ ດສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບໃນກຸ່ ມປະຊາຊົ ນ

$2.8ຕື້

ອາກອນຂອງຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ
ທີ່ ຊຳລະແລ້ ວ, 2017

$8.1ຕື້

ກຳລັ ງການໃຊ້ ຈ່ າຍຂອງ
ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບປີ 2017

ແຮງງານ

ດ້ານໂຄງສ້າງປະຊາກອນ

ຄ້າຍຄືກັບສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍລວມ, ຜູ້ອົບພະຍົບຢູ່ ໃນເມືອງ
ຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່ອາດຢູ່ ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ—ເຊິ່ງມີອາຍຸລະຫວ່າງ
16 ຫາ 64 ປີ —ຫຼາຍກວ່າປະຊາຊົນທີ່ເກີດໃນຊາດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເ
ຂົາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບສິດອັນຊອບທຳຂອ
ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຍັງສັນນິຖານວ່າມີບົດບາດຊ່ວຍຜູ້ສູງອາ
ຍຸເມື່ອພວກເຂົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະຊາຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ໄດ້ຊ່ວຍ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຳລັງແຮງງານຂອງອາເມລິກາ.
ໃນຂະນະທີ່ຄົນໄວກະສຽນຮັບບຳນານ, ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ອາຍຸໜຸ່ມກວ່າ
ກຳລັງຕື່ມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຈຳເປັ ນຢ່ າງຍິ່ງໃນຕະຫຼາດ. ໃນທົ່ວປະເທດ,
ຜູ້ອົບພະຍົບອາດຖືລະດັບສູງກວ່າຜູ້ທ່ ີເກີດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ພວກເຂົາອາດມີລະດັບຕ່ຳກວ່າການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມນຳ
ອີກ. ຫຼາຍເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຂໍ້ມູນປະຫວັດການສຶກສາ
ທີ່ເປັ ນເອກະລັກສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ຊ່ວຍຜູ້ອົບພະຍົບໃຫ້ສາມາດ
ຕື່ມເຕັມການຂາດແຄນແຮງງານ ບໍ່ວ່າດ້ານສີມືແຮງງານ, ຈາກຂົງເຂດເ
ຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງເຖິງຂະແໜງທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ
ຫຼື ການບໍລິການດ້ານອາຫານ.

ສັ ດສ່ ວນຂອງປະຊາຊົ ນ
ທີ່ ເກີ ດຢູ່ ຕ່ າງປະເທດ

ສັ ດສ່ ວນຂອງປະຊາຊົ ນທີ່ ເ

0-15

4.6%

21.3%

16-64

82.4%

64%

65+

13%

14.7%

ກຸ່ ມອາຍຸ

ກີ ດໃນສະຫະລັ ດອາເມລິ ກາ

ການສຶ ກສາແຮງງານ

ປະຊາຊົ ນທີ່ ເກີ ດຢູ່
ຕ່ າງປະເທດ

ປະຊາຊົ ນທີ່ ເກີ ດໃນ
ສະຫະລັ ດອາເມລິ ກາ

ຕ່ຳກວ່າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ

21.2%

4.7%

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ
ບາງວິທະຍາໄລ

43.9%

53.7%

ລະດັບປະລິຍາຕີ

19.1%

26.5%

ລະດັບປະລິນຍາໂທ

15.9%

15.1%

ອາກອນ ແລະ ກຳລັງການໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນທົ່ວປະເທດ, ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ອົບພະຍົບປະກອບ
ສ່ວນຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານ
ກາງ, ລັດ, ແລະ ອາກອນທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ
ຖືກຳລັງການໃຊ້ຈ່າຍຈຳນວນມະຫາສານ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີອິດທິພົ
ນຕໍ່ເສດຖະກິດຢ່ າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຖິງວ່າຈະຢູ່ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ພວ
ກເຂົາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຊຸ ມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນຖານະຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ
ຜູ້ເສຍອາກອນ.

$11ຕື້

ລາຍຮັ ບຂອງຄົ ວເຮື ອນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

$8.1ຕື້

ອາກອນຂອງລັ ດ ແລະ
ທ້ ອງຖິ່ ນທີ່ ຊຳລະແລ້ ວ

$816.7ລ້ ານ

ອາກອນຂອງລັ ດຖະບານກາງທີ່ ຊຳລະແລ້ ວ

$2ຕື້

ອາກອນທີ່ ຊຳລະແລ້ ວທັ ງໝົ ດ

$2.8ຕື້

ກຳລັ ງການໃຊ້ ຈ່ າຍທັ ງໝົ ດ

ອຸດສາຫະກຳຊັ້ນນຳທີ່ມີສັດສ່ວນພະນັກງານອົບພະຍົບສູງສຸດ

ກະສິ ກຳ, ປ່ າໄມ້ , ການປະມົ ງ, ແລະ
ການລ່ າສັ ດ

34.4%

ການຜະລິ ດ

22.8%

ການກໍ່ ສ້ າງ

21.5%

ການບໍ ລິ ການທົ່ ວໄປ

18.3%

ການທ່ ອງທ່ ຽວ, ການບໍ ລິ ການ, ແລະ
ການພັ ກຜ່ ອນ

17.9%

ອຳນາດໃນການເລືອກຕັ້ງ
ເມື່ອຜູ້ອົບພະຍົບປ່ ຽນສັນຊາດ ແລະ ມີສິດໃນການເລືອກຕັ້ງ, ພວ
ກເຂົາສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບອຳນາດໃນບ່ອນເລືອກຕັ້ງ. ຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກ
ຕັ້ງທີ່ເປັ ນຜູ້ອົບພະຍົບຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົດສະວັດໜ້າເທົ່ານັ້ນ,
ແຕ່ໃນບາງລັດ ແລະ ບາງເມືອງ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ເກີດຢູ່ ຕ່າງປະເທດ
ສາມາດຕັດສິນຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ແລ້ວ.

146,306

ຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ມີ ສິ ດເລື ອກຕັ້ ງ

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ

ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ

ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ອົບພະຍົບໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນອັນຍາວນ
ານ ໃນການຊ່ວຍສ້າງຄວາມຮັ່ງມີດ້ານທີ່ຢູ່ ອາໄສໃນສະຫະລັດອ
າເມລິກາ. ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າ 40
ລ້ານຄົນລວມຢູ່ ໃນປະເທດ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີດ້ານທີ່ຢູ່ ອາໄສໃນ
ສະຫະລັດເມລິກາຈຳນວນ $3.7 ພັນຕື້. ນີ້ເປັ ນໄປໄດ້ຫຼາຍເພາະວ່າ
ຜູ້ອົບພະຍົບໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ ໃນເຂດໃກ້ຄຽງທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍຫຼດ
ຸ ລົງ,
້
່
ຊ່ວຍຟື ນຟູຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນດຶງດູດຊາວເມືອງທີເກີດຢູ່ ໃນສ
ະຫະລັດອາເມລິກາ.

ເປັ ນການຍາກທີ່ຈະກ່າວເກີນຄວາມສຳຄັນຂອງການເປັ ນຜູ້ປະກອບກ
ານ ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດໃໝ່ເປັ ນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງ ການຂະຫຍາ
ຍຕົວຂອງວຽກເຮັດງານທຳໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ຜູ້ອົບພະຍົບມີບົ
ດບາດສຳຄັນພິເສດໃນເລື່ອງນີ້— ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນອັດຕາທີ່ສູງ
ກວ່າປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍລວມ. ພອນສະຫວັນຂອງພວ
ກເຂົາໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ເປັ ນແຫຼ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງການສ້າງວຽກເ
ຮັດງານທຳໃໝ່ໃນເມືອງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ.

73,663

ເຈົ້ າຂອງເຮື ອນທີ່ ເປັ ນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບ

ມີ ຜູ້ ປະກອບການທີ່ ເປັ ນຜູ້ ອົ
ບພະຍົ ບອາໄສຢູ່ ໃນເມື ອງນີ້
ຈັ ກຄົ ນ?

22,790

ແຫຼ່ ງຂໍ້ ມູ ນ: “ແຜນທີ່ ຜົ ນກະທົ ບ: Portland Metro Area” (2020) ລິ້ ງ: https://www.newamericaneconomy.org/city/portland/

ຊາວເມື ອງທີ່ ເປັ ນຜູ້ ອົ ບພະຍົ ບທີ່ ອາດ
ເປັ ນຜູ້ ປະກອບການ ມີ ຫຼ າຍກວ່ າຊາວ
ເມື ອງທີ່ ເກີ ດໃນສະຫະລັ ດອາເມລິ ກາ
ຫຼ າຍປານໃດ?

8.4%

