
Người Mỹ Gốc Á ở Bắc Carolina
Cộng đồng mới nhất và phát triển nhanh nhất của một bang tranh cử

Trong những năm gần đây, dân số người Mỹ gốc Á ở Bắc 
Carolina đã bùng nổ. Cộng đồng người nhập cư mới này đã 

mang lại với nó một sự đa dạng phong phú của ngôn ngữ Châu Á và 
nền văn hóa. Khi họ trở nên hòa nhập hơn vào cơ cấu của tiểu bang, 
người Mỹ gốc Á sẽ có một sự hiện diện ngày càng tăng và tiếng nói 
ở Bắc Carolina.

MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN NHANH

Giữa năm 2000 và 2010, dân số người Mỹ gốc Á của bang Bắc 
Carolina tăng 85 phần trăm - mức nhanh nhất trong số bang miền 
Nam và thứ ba nhanh nhất trong nước. Trên toàn tiểu bang, người 
Mỹ gốc Á là chủng tộc/dân tộc phát triển nhanh nhất thứ hai sau 
người Châu Mỹ La Tinh; từ năm 2010, sự tăng trưởng của người Mỹ 
gốc Á đã vượt qua người Châu Mỹ La Tinh. Ngày nay, có 300,000 
người Mỹ gốc Á ở Bắc Carolina là người tạo nên 3 phần trăm dân 
số của tiểu bang.

MỘT CĂN CỨ Ở CÁC THÀNH PHỐ CỦA TIỂU 
BANG BẮC CAROLINA

Các cộng đồng người Mỹ gốc Á lớn nhất tập trung trong hai khu nội 
đô chính của tiểu bang: Raleigh và Charlotte. Quận Wake, nhà của 
Raleigh, có dân số người Mỹ gốc Á lớn nhất với 72,000 cư dân. Láng 
giềng Durham và các quận Orange cũng có dân số người Mỹ gốc Á khá 
lớn. Quận có dân số lớn thứ hai là Mecklenburg, nhà của Charlotte, với 
61,000 cư dân người Mỹ gốc Á.

Giữa năm 2000 và 2010, dân số người Mỹ 
gốc Á của bang Bắc Carolina tăng 85 phần 
trăm - mức nhanh nhất trong số bang miền 

Nam và thứ ba nhanh nhất trong nước.

< 1,000

1,000 - 4,000

4,000 -10,000

10,000 - 50,000

> 50,000

Population of Asian Americans in North Carolina, 2014

RALEIGHGREENSBORO

CHARLOTTE

Percentage growth in Asian-American population 
by state, 2000–2010

0% 40% 80% 120%

116%

95%

85%
85%

83%

80%

78%

77%

74%

Nevada

Arizona

North Carolina
North Dakota

Georgia

New Hampshire

Delaware

Arkansas

Indiana

Dân số của người Mỹ gốc Á ở Bắc Carolina, 2014

Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng ở dân số người Mỹ 
gốc Á của tiểu bang, 2000-2010



MỘT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NHẬP CƯ

Cộng đồng người Mỹ gốc Á ở Bắc Carolina là phần lớn được tạo 
thành từ những người nhập cư, với gần 60 phần trăm dân sinh ra ở 
nước ngoài. Khoảng một nửa của những người nhập cư này đã trở 
thành công dân Hoa Kỳ, mặc dù tỷ lệ quốc tịch khác nhau theo dân 
tộc và nguồn gốc xuất xứ. Mặc dù có phần lớn gốc rễ nước ngoài, 
tổng dân số người Mỹ gốc Á ở Bắc Carolina có tỷ lệ quốc tịch cao 
đáng kể: khoảng 7 trong 10 là công dân.

MỘT GIỌNG NÓI PHÁT TRIỂN

Cử tri người Mỹ gốc Á là một trong phân đoạn phát triển của bộ cử 
tri của bang với tiềm năng lớn cho việc tham gia hơn nữa. Các số 
người Mỹ gốc Á ghi danh bầu cử toàn tiểu bang tăng 130 phần trăm 
giữa năm 2006 và 2014. Gần 90,000 người Mỹ gốc Á đã được đăng 
ký bỏ phiếu trên toàn tiểu bang cho các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 
vào năm 2014, nhưng nhiều công việc cần thiết làm nếu là để phát 
huy hết tiềm năng bầu cử của họ. Trong khi 70 phần trăm tất cả các 
cư dân Bắc Carolina đủ điều kiện đã đăng ký bỏ phiếu, chỉ có 58 
phần trăm cư dân người Mỹ gốc Á đủ điều kiện đã đăng ký.

MỘT LOẠT CÁC NGÔN NGỮ

Với sự đa dạng dân tộc đến đa dạng ngôn ngữ. Trong số hàng chục 
ngôn ngữ Châu Á được nói ở tiểu bang là tiếng Hindi, tiếng Urdu, 
tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog, tiếng Hmong, tiếng Lào, tiếng Gujarati 
và các ngôn ngữ Tây Nguyên như Bunong, K’ho và Rhade. Tiếng 
Trung Quốc là chung nhất; hơn 30,000 người Bắc Carolina nói tiếng 
Quan Thoại, Quảng Đông hoặc các loại khác của ngôn ngữ Trung 
Quốc. Tiếng Việt và tiếng Ả Rập là ngôn ngữ phổ biến kế tiếp nhất 
được nói tới.

NGUỒN GÓC CHÂU Á 
Dân số người Mỹ gốc Á ở Bắc Carolina là cực kỳ đa dạng, với hơn 
20 dân tộc Châu Á và các quốc gia có nguồn gốc đại diện. Ấn Độ 
Châu Á là nhóm dân tộc lớn nhất đến nay, chiếm trên 25 phần trăm 
dân số người Mỹ gốc Á của tiểu bang; họ đang theo sau người Trung 
Quốc (15 phần trăm), người Việt (12 phần trăm) và người Phi Luật 
Tân (12 phần trăm). Tiểu bang cũng là nơi có nhiều dân tộc thiểu số 
bao gồm cả Hmong và người Tây Nguyên từ Đông Nam Á.

Cử tri người Mỹ gốc Á là một trong phân đoạn 

phát triển của bộ cử tri của bang với tiềm năng 

lớn cho việc tham gia hơn nữa.

Thanh thiếu niên Liên minh Đông Nam Á (SEAC) ở cơ sở tiến hành huy động 
những nỗ lực để tăng sự tham gia của công dân. Ảnh: Tao, Hien và Dieu (học sinh 
Jrai-Mỹ Trường Trung học Tây Charlotte). Hình ảnh biếu không của SEAC

Báo cáo này là sự hợp tác của:

Nguồn: Cục Điều Tra Dân Số của Hoa Kỳ, 2014 Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ Một 
và Năm Ước Tính. Cục Điều Tra Dân Số của Hoa Kỳ, 2006 và 2014 Khảo Sát Dân Số 
Hiện Tại. Cục Điều Tra Dân Số của Hoa Kỳ, 2000 và 2010 Cuộc Tổng Điều Tra Mười 
Năm Một Lần. Cục Điều Tra Dân Số của Hoa Kỳ, 2014 Dân Số Ước Tính. Hội Đồng 
Cuộc Bầu Cử của Bắc Carolina, 2014 Hồ Sơ Cử Tri(Người Mỹ gốc Á Nâng Cao Công 
Lý phân giải).

TÍN DỤNG: 
Tác giả, Allie Yee | Viện Về Nghiên Cứu Phía Nam

Phân tích dữ liệu, Dan Ichinose | Người Mỹ gốc Á Nâng Cao Công Lý
Nhà thiết kế, Ricky Leung | Trung Tâm Tư pháp N.C.
Cộng tác viên, Cat Bao Le | Liên Minh Đông Nam Á
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