ຄວາມປອດໄພຈາກສາຍຮ ັດນິລະໄພ


ຣຖຕ ໍາກ ັນແມນສາເຫດຫຼ
ກ
ັ ຂອງການເສັຽຊີວດ
ິ ໃນກມ
່
່ ຄນອາຍ 5-34 ປີ ໃນສະຫະຣ ັຖ (CDC)



ຄນຂ ັບທີ່ເປັນຜໃູ້ ຫຍແ
່ ລະຜໂ
ູ້ ດຍສານຫຼາຍກວາ່ 2.3 ລາູ້ ນຄນຖືກປິ່ ນປວໃນພະແນກ ສກເສີນ
ເນື່ ອງຈາກໄດຮ
ໍ ັນໃນປີ 2009 (CDC)
ູ້ ັບບາດເຈັບຈາກອບ ັດເຫດຣຖຕາກ

ຖະແຫຼ ງການພາລະກິດຂອງ CSEA
ພາລະກິດຂອງ CSEA ແມນເພື່
ອສ່ງເສີມຄວາມຮງ່ ເຮືອງ,
່
ມໍລະດກ ແລະຄວາມເປັນຜູ້ນ ໍາຂອງຊາວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ູ້
ໃນໂຣດໄອແລນດ.໌



ຮ ັບບາດເຈັບໃນອບ ັດຕິເຫດຣຖຕ ໍາກ ັນໃນສະຫະຣ ັຖ (CDC)





ຊາວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕແ
ູ້ ມນຜ
່ ເູ້ ຂູ້າຮວ
່ ມທີ່ ກະຕືລືລ ູ້ນໃນການ
ແລນດ.໌ ຄນລນ
ູ້ ພວກເຮາເຮັດວຽກຮວ
່ ມມືກ ັນເພື່ອ ອະນລ ັກ



ປະເພນີແລະວ ັດທະນະທ ໍາຂອງຊາວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ,ູ້



east Asians) ແມນແຫຼ
່
່ງຊວ
່ ຍເຫຼືອທີ່ ໃຫກ
ູ້ ານຕອ
ູ້ ນຮ ັບ, ກະຕືລື
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.ູ້ ພວກເຮາຊວ
່ ຍເຫຼືອໃນດາູ້ ນ ຄວາມຮແ
ູ້ ລະ
ອະນາຄດ.

ຂອງພວກເຮາ.
ພວກເຮາຍດໝນໃນການຊ
ວ
ັູ້
່ ຍໃຫຜ
ູ້ ູ້ຮ ັບບໍລິການຂອງພວກ
ເຮາ ປະສບຄວາມສ ໍາເລັ ດ, ຊວ
່ ຍເຂາເຈາູ້ ໃຫກ
ູ້ າູ້ ວໄປຂາູ້ ງ

ເພື່ ອໃຫເູ້ ຂາເຈາູ້ ສາມາດກມຕ
ູ້ ນເອງ ແລະປກປູ້ອງຜນ
ປະໂຫຍດຕາມຄວາມຈາເປັ
ໍ ນຂອງຕນເອງ.



75,000 ຄນ - ຊ່ ງ



ຜຂ
ູ້ ັບຂີ່ ແລະ ຜໂ
ູ້ ດຍສານຕອ
ູ້ ງຮ ັດສາຍຮ ັດນິລະໄພໄວຕ
ູ້ ະຫຼອດເວລາ. (RI DOT)



ອາຍ 7 ປີ ລງມາ

= ຈະຖືກປັບໄໝ $85 ຕໍ່ ການກະທ ໍາຜິດ (RI DOT)



ູ້ ໄປ
ອາຍ 8 ປີ ຂນ

= ຈະຖືກປັບໄໝ $40 ຕໍ່ ການກະທ ໍາຜິດ (RI DOT)



ຜຂ
ູ້ ັບຂີ່ຕອ
ູ້ ງຮ ັບຜິດຊອບຕໍ່ ການກະທ ໍາຜິດທ ັງໝດ (RI DOT)



ເຈາູ້ ໜາູ້ ທີ່ ຕອ
ັ ູ້ ຮ ັດສາຍຮ ັດນິລະໄພ
ູ້ ງມີຄວາມສງໃສທີ່ ສມເຫດຜນວາ່ ຜຂ
ູ້ ັບຂີ່ ຫຼື ຜໂ
ູ້ ດຍສານນນບໍ່

ໜາູ້ . ດວ
ູ້ ຍເຫດນີ,ູ້ ພວກເຮາຈ່ ງຈ ັດຫາທັກສະຄວາມຊ ໍານານ
ແລະຄວາມຮທ
ໍ ນໃຫແ
ູ້ ່ ີຈາເປັ
ູ້ ກຜ
່ ຮ
ູ້ ັບບໍລິການຂອງພວກເຮາ

ຈາກປີ 2004 ຫາ 2008, ສາຍຮ ັດນິລະໄພຊວ
ິ ຜຄ
່ ຍຊີວດ
ູ້ ນໄດຫ
ູ້ ຼ າຍກວາ່

ູ້ ງຕນກ
ູ້ ຽ່ ວກ ັບສາຍຮ ັດນິລະໄພ
ກດໝາຍເບືອ

ຄວາມຊ ໍານານທີ່ຈາເປັ
ໍ ນໃນການເປັນຜນ
ູ້ ໍາໃນປັດຈບ ັນແລະໃນ

ປະຫວ ັດສາດ ແລະປະເພນີແລະວ ັດທະນະທັມອ ັນຮງ່ ເຮືອງ

45%, ແລະຫຼດຄວາມສຽ່ ງຂອງການບາດເຈັບສາຫ ັດໄດ ູ້ 50%.

ເປັນຈານວນຄ
ນທີ່ ຫຼ າຍພຽງພໍ ທ່ ີຈະໃສໃ່ ນສະໜາມກິລາຂະໜາດໃຫຍໄ່ ດເູ້ ຕັມ. (NHTSA)
ໍ

ລ ູ້ນ ແລະໄວວ
ູ້ າງໃຈໄດເູ້ ພື່ ອຄວາມກາູ້ ວໜາູ້ ຂອງຊມຊນຊາວອາຊີ

ພວກເຮາເປັນໜ່ ງດຽວກ ັນ ແລະມີຮາກຖານຈາກ

ໃນກມ
່ ຂອງຜຂ
ູ້ ັບຂີ່ແລະຜໂ
ູ້ ດຍສານທີ່ ນງ່ ັ ທາງໜາູ້ , ການຮ ັດສາຍຮ ັດນິລະໄພຊວ
່ ຍຫຼດຜອ
່ ນຄວາມ

(DOT, NHTSA)

ແລະເຮັດໃຫຊ
ູ້ ມຊນຂອງພວກເຮາສມບນພນສກໃນທີ່ ສດ.

ູ້ ໍາຂອງ CSEA
ຫຼ ກ
ັ ການຊີນ

75% ມີແນວໂນມູ້ ທີ່ ຈະເສັຽຊີວດ
ິ (DOT, NHTSA)

ສຽ່ ງຂອງການເສັຽຊີວດ
ິ ໄດ ູ້

ວາງແຜນເພື່ ອອະນາຄດ, ປະສບຄວາມຮງ່ ເຮືອງທາງເສດຖະກິດ
ສນກາງເພື່ ອຊາວອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ູ້ (Center for South-

ຄນທີ່ ບໍ່ ໃສສ
່ າຍຮ ັດນິລະໄພແມນມີ
່ ແນວໂນມ
ູ້ 30 ເທ່ າທີ່ ຈະຖືກດີດອອກຈາກຣຖໃນລະຫວາ່ ງຣຖຕ ໍາ
ກ ັນ, ແລະ

ໃຊຊ
ີ ດ
ິ ທາງສ ັງຄມ, ພນລະເມືອງ, ແລະການເມືອງໃນ ໂຣດໄອ
ູ້ ວ



53% ຂອງຜຂ
ິ ຈາກອບ ັດຕິເຫດຣຖຕ ໍາກ ັນໃນປີ 2009 ແມນບໍ່
ູ້ ັບຂີ່ແລະຜໂ
ູ້ ດຍສານເສັຽທີ່ ຊີວດ
່ ໃສ ່
ສາຍຮ ັດນິລະໄພ. (DOT, NHTSA)

ຖະແຫຼ ງການວິໄສທັດຂອງ CSEA



ທກໆ 12 ນາທີ: ມີຜເູ້ ສັຽຊີວິດໃນອບ ັດຕິເຫດຣຖຕ ໍາກ ັນໃນສະຫະຣ ັຖ. ທກໆ 10 ວິນາທີ: ມີຜໄູ້ ດ ູ້

(RI DOT)



ເຈາູ້ ໜາູ້ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດ ກວດຄ ູ້ນຣຖ, ຄນຂ ັບ, ຫຼື ຜໂ
ຍອ
ູ້ ດຍສານໄດງູ້ າຍໆ
່
ູ້ ນວາ່ ຜຂ
ູ້ ັບຂີ່ຫຼື
ຜໂ
ູ້ ດຍສານບໍ່ ຮ ັດສາຍຮ ັດນິລະໄພ (RI DOT)

ພວກເຮາມີມາດຕະຖານສງສດໃນການປະຕິບ ັດວຽກງານ
ແລະຄວາມຊື່ ສ ັດ.



ພວກເຮາຮ ັບຜິ ດຊອບຕໍ່ ຊມຊນຂອງພວກເຮາໃນການສາູ້ ງຜນ

ພາຍໃຕກ
ູ້ ານເປັນພັນທະມິດກ ັບ:

ທີ່ ດີ.



ພວກເຮາໃຫຄ
ູ້ ນຄາ່ ຕໍ່ ການຮວ
່ ມມືກ ັນ ແລະສາູ້ ງການເປັນ
ພນ
ັ ທະມິດກ ັນເພື່ອເຮັດໃຫໂ
ູ້ ຄງການແລະການບໍລິການຕາ່ ງໆ
ຂອງພວກເຮາກາວໜ
າູ້ .
ູ້

ຂອງຣ ັຖໂຣດໄອແລນດ ໌
ກມຂນສ່ ງ

ອງການ Black & Latino
Caucus Community
Partnership

ຫອ
ັ 270 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907, ໂທຣະສ ັບ 401-274-8811Þ
ູ້ ງການຫຼ ກ
ຫອ
ູ້ ງການສາຂາ 727 Front Street, Suite 110, Woonsocket, RI 02985, ໂທຣະສ ັບ 401-762-0343

