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6 Điều	  Cần	  Biết	  Về	  Cộng	  Đồng	  Người	  Mỹ	  Gốc	  Á	  Ở	  NC	  

1. Dân	  số	  Mỹ	  gốc	  Á	  đã	  được	  phát	  triển	  nhanh	  bao	  nhieu	  ở	  Bắc	  Carolina?                                                   
Từ	  năm	  2000	  đến	  năm	  2010,	  dân	  số	  người	  Mỹ	  gốc	  Á	  đã	  tăng	  
trưởng	  85%.	  Tốc	  độ	  tăng	  trưởng	  của	  Bắc	  Carolina	  là	  nhanh	  
nhất	  ba	  trong	  cả	  Nước	  Mỷ.	  Ngày	  nay,	  Bắc	  Carolina	  có	  hơn	  
300,000	  người	  Mỹ	  gốc	  Á,	  người	  tạo	  nên	  3%	  dân	  số	  ở	  Bắc	  
Carolina.	   

2.	  Người	  Mỹ	  gốc	  Á	  sống	  ở	  nơi	  nào	  trông	  Bắc	  Carolina?	  	  	  	  	  

Ở	  Tiểu	  bang	  Bắc	  Carolina,	  Raleigh	  và	  Charlotte	  có	  hai	  trung	  
tâm	  chính	  cho	  dân	  Mỹ	  gốc	  Á.	  Thành	  phố	  Raleigh	  nằm	  ở	  quận	  
Wake	  County,	  và	  quận	  này	  có	  dân	  số	  72,000.	  Thành	  phố	  
Charlotte	  nằm	  ở	  quận	  Mecklenburg	  County,	  và	  quận	  này	  có	  
khoảng	  61,000	  cư	  dân.	  	  

3.	  Các	  nhóm	  dân	  tộc	  lớn	  nhất	  ở	  Bắc	  
Carolina	  là	  gì?	  

Bắc	  Carolina	  có	  hơn	  20	  dân	  tộc	  châu	  Á.	  
Những	  người	  châu	  Á	  Ấn	  Độ	  tạo	  nên	  phần	  lớn	  
lớn	  nhất,	  và	  đại	  diện	  cho	  hai	  mươi	  phần	  trăm	  
dân	  số	  những	  dân	  số	  châu	  Á.	  Tiếp	  theo	  là	  dân	  
Trung	  Quốc	  (15%),	  Việt	  Nam	  (12%)	  và	  
Philippines	  (12%).	  Tiểu	  bang	  Bắc	  Carolina	  
cũng	  có	  nhiều	  nhóm	  dân	  tộc	  thiểu	  số	  khác	  
như	  người	  Hmong	  và	  người	  Thượng	  từ	  Đông	  
Nam	  Á.	  

4.	  Các	  ngôn	  ngữ	  nhửng	  dân	  số	  châu	  Á	  thường	  nói	  là	  gì?	  

Hoa	  la	  ngôn	  ngữ	  thường	  nhất	  được	  nói,	  với	  hơn	  30.000	  cư	  dân	  nói	  tiếng	  Hoa.	  Tiếp	  theo	  là	  tiếng	  Việt	  và	  
tiếng	  Ả	  Rập.	  Những	  ngôn	  ngữ	  khác	  gồm	  Hindu,	  tiếng	  Urdu,	  tiếng	  Hàn,	  tiếng	  Tagalog,	  Hmong,	  Lào,	  Gujarati	  
và	  các	  ngôn	  ngữ	  Montagnard	  khác	  nhau	  như	  Thượng	  
Rhade,	  Jarai,	  Bunong,	  Koho	  và	  Bahnar.	  

5.	  Tỷ	  lệ	  của	  dân	  số	  người	  Mỹ	  gốc	  Á	  là	  gì?	  

60%	  người	  Mỹ	  gốc	  Á	  được	  sinh	  ra	  tại	  đất	  nược	  của	  họ,	  
nhưng	  7	  trong	  10	  người	  Mỹ	  gốc	  Á	  là	  công	  dân	  Hoa	  Kỳ.	  

6.	  Bao	  nhiêu	  người	  Mỹ	  gốc	  Á	  ghi	  danh	  bỏ	  phiếu?	  

Từ	  năm	  2006	  đến	  năm	  2014,	  cử	  tri	  Mỹ	  gốc	  Á	  đã	  tăng	  
130%	  với	  hơn	  90,000	  người	  đủ	  điều	  kiện	  để	  bỏ	  phiếu	  
trên	  toàn	  tiểu	  bang.	  	  	  

Please	  register	  to	  vote	  by	  Oct	  14th!	  	  For	  more	  voter	  information,	  please	  visit:	  ncasian.org	  
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