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ເມືອງ Portland ນໍາໃຊ້ ການຄ້ົ ນຄວ້ າໃໝ່ເພ່ື ອແຈ້ ງບັນດາມາດຕະການບັນເທົາທຸ ກໂຄວິດ (COVID-19)
ທີ່ລວມມີຜູ້ ອົບພະຍົບພ້ ອມ

ການຄ້ົ ນຄວ້ າໃໝ່ ຈາກອົງການ New American Economy ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າຜູ້ ອົບພະຍົບມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້ າງອາຊີບ,
ເຊິ່ງຄິດເປັນ 32.9 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຜູ້ ປະກອບການດ້ ານການບໍລິການ ແລະ 20.9
ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຜູ້ ປະກອບການດ້ ານການບໍລິການທ່ົ ວໄປໃນເມືອງ Portland.
Portland, ຫື ຼ - ການຄົ້ນຄວ້ າໃໝ່ ຈາກ ອົງການ New American Economy (NAE)
ທີ່ເຜີຍແຜ່ ມື້ນີ້ໃນການເປັນຫຸ ້ ນສ່ ວນກັບ ເມືອງ Portland, ເນ້ັ ນໜັກໃຫ້ ເຫັນວ່ າຜູ້ ອົບພະຍົບມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດຕ່ໍ
ຄວາມພະຍາຍາມດ້ ານການຕອບໂຕ້ ຢ່າງທັນການຂອງເມືອງ Portland ແລະ
ໂດຍສະເພາະແມ່ ນພາວະຄວາມສ່ ຽງຍ້ ອນຊ່ ອງວ່ າງໃນຮູ ບແບບ ການບັນເທົາທຸ ກຂອງລັດຖະບານກາງພວກເຮົາ,
ອຸ ປະສັກໃນການເຂ້ົ າເຖິງພາສາ, ແລະ ຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການຕິດເຊ້ື ອທ່ີ ເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ ອງກັບວຽກງານແນວໜ້ າ ແລະ
ວຽກງານທ່ີ ຈໍາເປັນ.
ຜົນໄດ້ ຮັບຕ້ົ ນຕໍຈາກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ລວມມີ:
●

●

●

ຜູ້ ອົບພະຍົບຮັບໃຊ້ ໃນອຸ ດສາຫະກໍາທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ດໍາເນີນບົດບາດທີ່ສໍາຄັນເພ່ື ອຮັກສາເມືອງ Portland,
ແລະ ປະເທດ, ໃຫ້ ດໍາເນີນງານຢ່ າງເປັນປົກະຕິ ແຕ່ ເຮັດໃຫ້ ຄົນເຫ່ົ ຼ ານ້ັ ນມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງຕໍ່ການຕິດເຊ້ື ອ.
ເຖິງວ່ າຈະຄິດເປັນ 13.5 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຊາວເມືອງດັ່ງກ່ າວໃນປີ 2018, ຜູ້ ອົບພະຍົບປະກອບມີຫຼາຍກວ່ າ 21.1
ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງພະນັກງານຮ້ ານອາຫານ ແລະ ການບໍລິການດ້ ານອາຫານ ແລະ 20.1 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງພະນັກງານຂົນສົ່ງ
ແລະ ພະນັກງານສາງໃນເມືອງ Portland.
ຜູ້ ອົບພະຍົບມີບົດບາດສໍາຄັນຢູ ່ ເມືອງ Portland ໃນການເປັນຜູ້ ສ້ າງອາຊີບ
ແຕ່ ຕ້ ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້ າທາຍດ້ ານເສດຖະກິດທ່ີ ໜ
ັ ກໜ່ ວງ
່
ເຊິງເກີດຈາກພາວະຢຸ ດສະງັກຂອງເສດຖະກິດ. ຜູ້ ອົບພະຍົບຄິດເປັນ 32.9
ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຜູ້ ປະກອບການດ້ ານການບໍລິການ, 20.9 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຜູ້ ປະກອບການດ້ ານການບໍລິການທ່ົ ວໄປ ແລະ
16.4 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຜູ້ ປະກອບການດ້ ານການດູ ແລສຸ ຂະພາບ.
ສ່ື ດ້ ານເຫດສຸ ກເສີນທ່ີ ເຂ້ົ າເຖິງໄດ້ ດ້ານພາສາ ແລະ
ມີຄວາມລະອຽດອ່ ອນດ້ ານວັດທະນາທໍ າຍັງເປັນທີ່ຕ້ ອງການ. ໃນປີ 2018, ເກີນ 28 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຜູ້ ອົບພະຍົບ,
ຫື ຼ 24,510 ຄົນ, ທີ່ອາໄສຢູ ່ ໃນເມືອງ Portland ແມ່ ນມີຄວາມສາມາດດ້ ານພາສາອັງກິດທ່ີ ຈໍາກັດ. ໃນນັ້ນ,
ຫ້ າພາສາເວ້ົ າອັນດັບທໍາອິດທ່ີ ໃຊ້ ໃນບ້ ານນອກຈາກພາສາອັງກິດແມ່ ນ: ພາສາສະເປນ (32 ສ່ ວນຮ້ ອຍ), ພາສາຫວຽດນາມ

●

(21.3 ສ່ ວນຮ້ ອຍ), ພາສາຈີນ (13.7 ສ່ ວນຮ້ ອຍ), ພາສາລັດເຊຍ (8.8 ສ່ ວນຮ້ ອຍ), ແລະ ພາສາຢູ ເຄຣນ ແລະ
ພາສາອ່ື ນໆ (3.3 ສ່ ວນຮ້ ອຍ).
ການເຂ້ົ າເຖິງການດູ ແລສຸ ຂະພາບ ແລະ
ການບໍລິການດ້ ານການແພດຍັງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່ າງຍ່ິ ງສໍາລັບຊາວເມືອງ Portland
ທຸ ກຄົນໃນໄລຍະການລະບາດໃຫຍ່ ນ້ີ . ໃນປີ 2018, ຊາວເມືອງ Portland ຈໍານວນ 44,101
ຄົນແມ່ ນບໍ່ມີປະກັນສຸ ຂະພາບ, ເກີນ 28 ສ່ ວນຮ້ ອຍຂອງຈໍານວນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນຜູ້ ອົບພະຍົບ.

ເມືອງ Portland ເປັນ ໜຶ່ງໃນສິບສອງຊຸມຊົນ ທີ່ໄດ້ ຮັບບົດຄົ້ນຄວ້ າຈາກ NAE ເພ່ື ອແຈ້ ງບັນດາມາດຕະການຕອບໂຕ້ ຕ່ໍ
ເຫດສຸ ກເສີນທ່ີ ມີຄວາມລະອຽດອ່ ອນດ້ ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ຮັບປະກັນວ່ າຊາວເມືອງທຸ ກຄົນຖືກລວມໄວ້ ,
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະການເຂ້ົ າເມືອງ. ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້ າທີ່ກໍານົດເອງຂອງເມືອງ Portland
ເນັ້ນໜັກໃຫ້ ເຫັນຄວາມແຕກຕ່ າງເລັກໜ້ ອຍດ້ ານໂຄງສ້ າງປະຊາກອນຂອງປະຊາຊົນຜູ້ ອົບພະຍົບຂອງເມືອງດັ່ງກ່ າວ ແລະ
ຈະແຈ້ ງການປະຊາສໍາພັນ, ການພັດທະນາ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ ຕ່ໍ ເຫດສຸ ກເສີນຂ້ັ ນທ້ ອງຖິ່ນແບບມີສ່ ວນຮ່ ວມ.
“ວິກິດ COVID-19 ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍປານໃດທ່ີ ຈະແບ່ ງປັນການສ່ື ສານສະເພາະດ້ ານວັດທະນະທໍາໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ—
ພວກເຮົາຕ້ ອງໃຫ້ ປະຊາຊົນເມືອງ Portland ທຸ ກຄົນມີການເຂ້ົ າເຖິງຂ້ໍ ມູ ນການຊ່ ວຍຊີວິດ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູ ນທາງດ້ ານສັງຄົມ,” ທ່ ານ Chloe Eudaly ເຈົ້າເມືອງກ່ າວ. “ການຄົ້ນຄວ້ າຂອງອົງການ New American
Economy ນີ້ຈະສະໜັບສະໜູ ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ໃນການເຂ້ົ າເຖິງຊຸມຊົນຜູ້ ອົບພະຍົບຂອງເມືອງ Portland
ໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແກ້ ໄຂຊ່ ອງວ່ າງໃນໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ.”
ປະຊາຊົນຜູ້ ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ ອົບພະຍົບຂອງລັດ Oregon ປະກອບສ່ ວນຢ່ າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງລັດພວກເຮົາ.” ທ່ ານ Touk Keo, ທີ່ປຶກສາດ້ ານຜູ້ ລີ້ໄພ ແລະ ຜູ້ ອົບພະຍົບຂອງເມືອງ Portland ກ່ າວ.
ການຄົ້ນຄວ້ າທ່ີ NAE ໃຫ້ ຈະຊ່ ວຍພວກເຮົາສ້ າງເຫດຜົນທ່ີ ເຂັ້ມແຂງວ່ າເມືອງ Portland ສາມາດສືບຕ່ໍ ເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນເຫົ່ ຼ ານ້ີ ,
ໃຫ້ ການສະຫນັບສະໜູ ນດ້ ວຍຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່ າ, ແລະ ສະໜັບສະໜູ ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊົນໄດ້ ແນວໃດ,
ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະວິກິດດ້ ານສຸ ຂະພາບລະດັບຊາດ.”
ອ່ ານບົດລາຍງານການຄ້ົ ນຄວ້ າສະບັບເຕັມໄດ້ ທ່ີ ນີ້

ກ່ ຽວກັບອົງການ New American Economy
ອົງການ New American Economy (NAE) ແມ່ ນອົງການຄົ້ນຄວ້ າ ແລະ

ທັງເປັນອົງການປະຊາສໍາພັນທ່ີ ສ້ າງຕັ້ງຂ້ຶ ນເພື່ອໃຫ້ ຄວາມຮູ ້ , ເສີມສ້ າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູ ນຜູ້ ຄ້ົ ນຄວ້ ານະໂຍບາຍ,
ຜູ້ ສ້ າງແຮງບັນດານໃຈ, ແລະ ປະຊາຊົນທ່ົ ວໄປໃນຂອບເຂດທ່ົ ວປະເທດ ທີ່ເຫັນຜົນປະໂຫຍດດ້ ານເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມຂອງວິທີການປະຕິຮູ ບການເຂ້ົ າເມືອງທີ່ສະຫຼາດ. NAE ໄດ້ ສ້າງສໍາພັນທະມິດຂອງຜູ້ ນໍາທາງສັງຄົມ, ທຸ ລະກິດ, ແລະ
ວັດທະນະທໍາ ຜູ້ ທ່ີ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດດ້ ານການເມືອງ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງ 50 ລັດທັງໝົດ. NAE
ສ້ າງເຫດຜົນສໍາລັບການປະຕິຮູ ບການເຂ້ົ າເມືອງທີ່ສະຫຼາດສີ່ທາງຄື: 1) ພວກເຮົາໃຊ້ ບົດຄ້ົ ນຄວ້ າທີ່ມີພະລັງ
ເພ່ື ອສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າ ການເຂ້ົ າເມືອງມີຜົນກະທົບຕ່ໍ ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາແນວໃດ, 2) ພວກເຮົາ
ຈັດຕ້ັ ງຜູ້ ສະໜ
ັ ບສະໜູ ນ ຢູ ່ ຂັ້ນທ້ ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຜູ້ ສ້ າງແຮງບັນດານໃຈ ເພ່ື ອສ້ າງການສະໜັບສະໜູ ນດ້ ານການເຂ້ົ າເມືອງ,
3) ພວກເຮົາ ເປັນຄູ ່ ຮ່ວມງານກັບຜູ້ ນໍາຂອງລັດ ແລະ ທ້ ອງຖ່ິ ນ ເພ່ື ອປະຊາສໍາພັນນະໂຍບາຍ
ທີ່ຮັບຮູ ້ ມູນຄ່ າເພ່ີ ມຂອງຜູ້ ອົບພະຍົບໃນຂ້ັ ນທ້ ອງຖິ່ນ, ແລະ 4) ພວກເຮົາສະແດງ
ການປະກອບສ່ ວນຂອງຜູ້ ອົບພະຍົບຕ່ໍ ກັບວັດທະນະທໍ າອາເມລິກາ tຜ່ ານຮູ ບເງົາ, ອາຫານ, ສິລະປະ, ກິລາ,
ລະຄອນຊວນຫົວ, ແລະ ອ່ື ນໆອີກ.
ເຂ້ົ າຊົມ www.newamericaneconomy.org ເພ່ື ອຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມຕ່ື ມ.

