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Thống Kê Dân Số và Phiếu Bầu Song Ngữ
Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiến hành hai cuộc khảo sát - Thống kê dân số năm 2010 và Tìm Hiểu về
Cộng Đồng Người Mỹ (ACS) - để xác định xem các lá phiếu song ngữ, tài liệu bầu cử đã được phiên dịch,
và thông dịch viên tại các địa điểm bầu cử, có sẵn trong cuộc bầu cử. Việc tham gia các cuộc tìm hiểu này
cũng giúp đảm bảo rằng các cộng đồng người Mỹ gốc Á châu sẽ nhận được sự chia sẻ công bằng các quỹ
về dịch vụ xã hội và người đại diện cho ý kiến của mình trong chính quyền.
Trước tiên, thống kê dân số thập niên có nghĩa là cứ mỗi 10 năm là lấy thống kê dân số toàn quốc một
lần. Trong tháng 3 năm 2010, mỗi hộ gia đình nhận được một mẫu thống kê dân số của thập niên. Mẫu
này hỏi một vài câu hỏi đơn giản về tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, và chủng tộc /dân tộc.
Thứ hai, Mẫu Tìm Hiểu về Cộng Đồng Người Mỹ (ACS) mỗi tháng được phân phát đến một số dân ngẫu
nhiên, không chọn trước. Mẫu ACS là một bản câu hỏi dài nhiều hơn, và hỏi về quốc tịch, thu nhập, học
vấn, việc làm, và trình độ tiếng Anh.
Nếu các mẫu đơn này không được gửi trở lại, nhân viên làm thống kê dân số sẽ đến tận nhà phỏng vấn để
lấy chi tiết. Cả hai bản câu hỏi đặt những câu hỏi cụ thể với mục đích giúp bảo đảm việc trợ giúp ngôn ngữ
theo Đạo luật Liên bang về Quyền đi bầu. Vì vậy, một phác họa về việc đếm đầy đủ và con số thống kê
chính xác về cộng đồng người Mỹ gốc Á châu rất là quan trọng.
Luật pháp
Theo quy định về hỗ trợ ngôn ngữ (Chương 203) của Đạo Luật Quyền Bầu Cử, phiếu bầu song ngữ, tài
liệu về bầu cử đã được dịch, và thông dịch viên phải được cung cấp tại các quận, nơi mà thống kê dân số
cho thấy có hơn 5% hoặc 10.000 người mà (1) trên 18 tuổi
(tuổi bỏ phiếu), (2) là công dân Hoa Kỳ, (3) nói cùng một
Các vùng được hỗ trợ ngôn ngữ Á châu chiếu theo
Chương 203 của Luật Về Quyền Bầu Cử
ngôn ngữ Á châu, (4) có trình độ tiếng Anh hạn chế, và (5)
Dựa vào thống kê dân số năm 2000
có tỷ lệ mù chữ cao hơn tỷ lệ mù chữ của toàn quốc.
Sau cuộc thống kê dân số năm 2000, mười sáu quận
trong bảy tiểu bang đã được yêu cầu phải cung cấp sự trợ
giúp ngôn ngữ cho một hoặc nhiều ngôn ngữ Á châu. Sau
khi dữ kiện trong cuộc thống kê dân số năm 2010 đã được
kiểm tra, pháp luật liên bang có thể sẽ bao gồm thêm
nhiều quận và nhiều ngôn ngữ Á châu.

Alaska
Kodiak Island Borough: Phi Luật Tân
California
Alameda: Trung Hoa
Los Angeles: Trung Hoa, Nhật, Đại Hàn, Phi Luật
Tân, Việt Nam
Orange: Trung Hoa, Đại Hàn, Việt Nam
San Diego: Phi Luật Tân
San Francisco: Trung Hoa
San Mateo: Trung Hoa
Santa Clara: Trung Hoa, Phi Luật Tân, Việt Nam
Hawai‘i
Honolulu: Trung Hoa, Phi Luật Tân, Nhật
Maui: Phi Luật Tân
Illinois
Cook: Trung Hoa
New York
Kings (Brooklyn): Trung Hoa
New York (Manhattan): Trung Hoa
Queens: Trung Hoa, Đại Hàn
Texas
Harris: Việt Nam
Washington
King: Trung Hoa
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Luật được áp dụng như thế nào
Mẫu Thống Kê Dân Số Thập Niên

Vào tháng 3 năm 2010 mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một “mẫu thống kê dân số thập niên” Mỗi người đều
phải điền vào mẫu đó.
Người trả lời phải trả lời câu hỏi bao nhiêu
người -- trẻ em và người lớn -- sống trong gia
đình, bất kể tình trạng di trú của họ. Các câu trả
lời của cá nhân sẽ được giữ bí mật.
Người trả lời phải xác định chủng
tộc/nguồn gốc dân tộc của mình

Bản Tìm Hiểu về Cộng Đồng Người Mỹ (ACS)
Từ thống kê dân số thập niên, một số hộ gia đình, đã được chọn một cách ngẫu nhiên không cố ý, sẽ nhận
được Bản Tìm Hiểu về Cộng Đồng Người Mỹ (ACS). Bảng câu hỏi dài hơn này là một cuộc thăm dò tiến
hành liên tục trong suốt thập kỷ này. Tất cả những người nhận được mẫu đơn này cũng phải điền vào.
Người trả lời phải xác định chủng tộc/nguồn gốc dân tộc của mình. Giống như câu hỏi số 6 trên Mẫu
Thống kê Dân số 2010.
Người trả lời phải xác định quốc tịch của họ. Mẫu đơn này
không hỏi về tình trạng di trú cũng như không cần biết nguời
đó có giấy tờ di trú hợp lệ hay không.
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Người trả lời nên viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Câu hỏi
này sẽ xác định tầm cỡ của các nhóm ngôn ngữ thiểu số.

Trình độ tiếng Anh được đo bằng câu hỏi “Trình độ nói tiếng Anh của bạn khá đến đâu?”
Nếu có nhiều người đánh dấu “không khá” hoặc “không biết gì cả” hơn, thì coi như sau đó sẽ có rất nhiều
khả năng là lá phiếu song ngữ sẽ có sẵn.
Tiếc là, câu hỏi này chỉ được viết bằng tiếng Anh, vì vậy
những người không nói được tiếng Anh cần nhờ người
khác giúp mình để trả lời câu hỏi này một cách chính xác.

Theo luật thì các nhóm ngôn ngữ thiểu số cũng cần phải có một
tỷ lệ mù chữ cao nữa để nhận được lá phiếu song ngữ. Vấn đề
này khác với trình độ tiếng Anh. Mù chữ được xác định bởi Trình
độ Học vấn. Để đủ điều kiện để nhận được lá phiếu song ngữ,
phải có hơn 10.000 hay 5% số người trong nhóm ngôn ngữ thiểu
số có trình độ học vấn dưới lớp 5 tại trường học Mỹ. (Xin đừng
tính học vấn đạt được ngoài Hoa Kỳ.)
Với câu hỏi này, nếu người trả lời chỉ đề cập đến học vấn
chính thức ở Mỹ -- mặc dầu là không có đi học hoặc học không
tới lớp 5 của trường học Mỹ -- thì như thế sẽ cho thấy một nhu
cầu mạnh về việc hỗ trợ ngôn ngữ trong Ngày Bầu Cử.
Số đếm chính xác số dân Mỹ gốc Á châu trong chương trình
thống kê dân số và Bản Tìm Hiểu về Cộng đồng người Mỹ có thể
giúp đảm bảo rằng cộng đồng người Mỹ gốc Á châu sẽ có quyền
được bỏ phiếu bằng lá phiếu song ngữ và có được sự hỗ trợ
ngôn ngữ. Hãy tham gia trong kỳ thống kê dân số!
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