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ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ (API) ਵੰਸ ਦ ੇਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀ 
ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸਾਈ, ਧਾਰਫਿਕ, ਸੱਫਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਫਿਕ 
ਫਪਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਝੁ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਪੇਨ ਦ ੇਪ੍ਰਸਾਂਤ 
ਸਾਿਰਾਜ ਦ ੇਫਵਸਤਾਰ ਜਾਂ 16ਵੀਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦ਼ੀ ਤੱਕ ਫ੍੍ਰਫਿਸ ਸਾਿਰਾਜ 
ਦ ੇਉਭਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਵੰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋਵਾਂ 
ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਿਲਾਹਾਂ, ਗਲੁਾਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਅਿਰ਼ੀਕਾ 
(ਯ.ੂਐਸ.) ਸਿਤੇ ਦੁਨ਼ੀਆ ਭਰ ਫਵੱਚ ਫਖੰਡੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰਾਂ ਦ਼ੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ। 20ਵੀਂ ਸਦ਼ੀ ਫਵੱਚ ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨਜ਼, ਜਾਪਾਨ, ਕਰੋ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-
ਪੂਰ਼੍ੀ ਏਸ਼ੀਆ ਫਵੱਚ ਅਿਰ਼ੀਕ਼ੀ ੍ਸਤ਼ੀਵਾਦ਼ੀ ਅਤੇ ਿਜੌ਼ੀ ਰੁਝੇਫਵਆਂ ਨੇ 
ਵ਼ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ੍ਸਤ਼ੀਵਾਦ਼ੀ ਪਰਜਾ, ਿਜੌ਼ੀ ਦੁਲਹਨ, ਗੋਦ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਿ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਿਰ਼ੀਕਾ ਫਵੱਚ ਫਲਆਂਦਾ। 
ਹਾਲਾਂਫਕ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਫਵੱਚ ਤ੍ਦ਼ੀਲ 
ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫਵਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਿਫੌਕਆਂ ਵੱਲ ਫਖੱਚੇ 
ਗਏ ਅਤੇ ਅਿਰ਼ੀਕਾ ਫਵੱਚ ਆਪਣ ੇਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਫਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਫ੍ਹਤਰ ਜ਼ੀਵਨ ਦ਼ੀ ਿੰਗ ਕ਼ੀਤ਼ੀ।

ਇੱਿੇਇੱਿ ੇ ਕਈੋਕਈੋ  ਫਸੰਗਲਫਸੰਗਲ, , ਪਫਰਭਾਫਸਤਪਫਰਭਾਫਸਤ API  API ਫਨਊਯਾਰਕ ਫਨਊਯਾਰਕ 
ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਹਾਣ਼ੀ ਜਾਂ ਫਦ੍ਰਸਿ਼ੀਕਣੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਹਾਣ਼ੀ ਜਾਂ ਫਦ੍ਰਸਿ਼ੀਕਣੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੍ਹੁਤ ਵਾਰ, "ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਿਰ਼ੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਾ" ਵਾਕੰਸ ਫਵਸਸੇ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਪੂਰ਼੍ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਸਲਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਜੇੂ API 
ਵੰਸ ਸਿਹੂਾਂ ਦ਼ੀ ਫਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਲਈ ਹਾਨ਼ੀਕਾਰਕ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹ ੈਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਤ਼ੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਿ ਦਰਸਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ। "ਿਾਡਲ ਘੱਿ 
ਫਗਣਤ਼ੀ" ਫਿੱਿ ਦ ੇ੍ਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸਝੁਾਅ ਫਦੰਦ਼ੀ ਹ ੈਫਕ ਸਾਰੇ API ੍ੇਫਿਸਾਲ 
ਫਸਹਤ, ਆਰਫਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਫਿਕ ਸਿਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਸਾਰੇ API ਵੰਸ ਸਿਹੂਾਂ ਫਵੱਚ ਗੰਭ਼ੀਰ ਫਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਾਫਜਕ 
ਆਰਫਿਕ ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਫਵੱਚ, ਇਹ API ਨੰੂ ਸਿਾਫਜਕ, 
ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਫਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤ ੇਸਰੋਤਾਂ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਨਸਲ਼ੀ 
ਜਾਂ ਜਾਤ਼ੀਵਾਦ ਪੱਖੋਂ ਘੱਿਫਗਣਤ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਿਹੂ ਿੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਾ ਫਸਰਿ “ਿਾਡਲ ਘੱਿ ਫਗਣਤ਼ੀ” ਫਿੱਿ API ਭਾਈਚਾਫਰਆਂ ਦ ੇਵੱਖੋ-
ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੰੂ ਫਿਿਾਉਂਦ਼ੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਨਸਲ਼ੀ ੍ਰਾ੍ਰ਼ੀ ਲਈ 
ਸੰਘਰਸ ਨੰੂ ਘਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਆਫਦਵਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਫਰਆਂ ਦੇ 
ਫਵਰੱੁਧ ਵ਼ੀ ਹਫਿਆਰ੍ੰਦ ਹੈ। 1 ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹ਼ੀ ਫਵੱਚ, COVID-19 
ਜਨਤਕ ਫਸਹਤ ਐਿਰਜੈਂਸ਼ੀ API, ਕਾਲੇ, ਲੈਫਿਨੋ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਵ-ਿਜੂੌਦਾ ਸਿਾਫਜਕ ਅਤੇ ਫਸਹਤ 
ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਿੁਕਾ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿਹੂਾਂ ਫਵੱਚ 
ਡੇਿਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ।

ਇਫਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਹੁਨਰਿੰਦ, ਪੇਸਵੇਰ ਕਰਿਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ 
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚਣੋਵ਼ੀਆਂ ਇਿ਼ੀਗ੍ਰਸੇਨ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਫਜਵੇਂ ਫਕ 1965 ਦ ੇਹਾਰਿ-
ਸਲੈਰ ਇਿ਼ੀਗ੍ਰਸੇਨ ਅਤੇ ਰਾਸਿਰ਼ੀਅਤਾ ਐਕਿ ਨੇ API ਫਨਊ ਯਾਰਕ 
ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸਿਝ਼ੀ ਗਈ ਫਸਹਤ ੍ਾਰੇ ਹਾਨ਼ੀਕਾਰਕ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਪੱਖਪਾਤ 
(ਸਵਚੈਫਲਤ, ਰੁੜ਼ੀਵਾਦ਼ੀ ਦ ੇਅਚਤੇਨ ਸੰਘ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਿਹੂਾਂ ਪ੍ਰਤ਼ੀ 
ਰਵੱਈਏ) ਪੈਦਾ ਕ਼ੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ API ਕਫਿਊਫਨਿ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਫਵਲੱਖਣ 
ਫਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਿ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਗੰੁਝਲਦਾਰ 
ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ API ਫਨਊ ਯਾਰਕ 
ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਜ਼ੀਵਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹ,ੈ ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਿਸੁਕਲਾਂ ਨੰੂ 
ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ API ਭਾਈਚਾਫਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ 
ਫਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਅਸਿਲ ਫਰਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸਲ਼ੀ 
ਫਸਹਤ ਅਸਿਾਨਤਾਵਾਂ (ਫਸਹਤ ਨਤ਼ੀਫਜਆਂ ਫਵੱਚ ਅੰਤਰ) ਨੰੂ ਖਤਿ 
ਕਰਨ ਲਈ API ਦ਼ੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ "ਿਾਡਲ ਘੱਿ ਫਗਣਤ਼ੀ" ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ 
ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਿ ਹੈ। ਿਸੈਲੇ ਲੈਣ ਦ਼ੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹ਼ੀ ਡਾਿਾ ਦ ੇਫ੍ਨਾਂ, ਅਸੀਂ API ਫਨਊਯਾਰਕਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਫਵਫਭੰਨ ਭਾਈਚਾਫਰਆਂ ਦ਼ੀ ਸਵੇਾ 
ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਉਿ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਡਾਿਾ ਦ ੇਸੰਗ੍ਰਫਹ, ਫਵਸਲੇਸਣ ਅਤੇ ਫਰਪੋਰਫਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਹਤਰ 
ਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀ API ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ਼ੀ ਵਕਾਲਤ ਦ਼ੀ ੍ਫੁਨਆਦ 'ਤ ੇਰਹ਼ੀ ਹੈ। 
API ਫਨਊਯਾਰਕਰਾਂ ੍ਾਰੇ ਗ੍ਰਨੁੈਲਰ ਵੰਸ਼ਾਵਲ਼ੀ ਸਿਹੂ ਡੇਿਾ ਹੋਣਾ API 
ਭਾਈਚਾਫਰਆਂ ਲਈ ਫਦ੍ਰਸਿ਼ੀਕਣੋ ੍ਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਫਹਲਾ ਕਦਿ ਹੈ ਜ ੋ
ਅਕਸਰ ਘੱਿ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਜਸ ਨਾਲ ਸਿਾਨਕ ਪੱਧਰ 
'ਤ ੇਫਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲ੍ਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਤੂ-
ਆਧਾਫਰਤ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼਼ੀ ਦ ੇਫਵਕਾਸ ਦ਼ੀ ਆਫਗਆ 
ਫਿਲਦ਼ੀ ਹੈ।

ਪੂਰ਼ੀ ਫਰਪੋਰਿ ਅਤੇ ਅੰਫਤਕਾ ਿੇ੍ ਲ ਲਈ, nyc.gov/health  
‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ “Health of Asians and Pacific Islanders 
in New York City” (ਫਨਊਯਾਰਕਫਨਊਯਾਰਕ  ਫਸਿ਼ੀਫਸਿ਼ੀ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਏਸ਼ੀਅਨਏਸ਼ੀਅਨ  ਅਤੇਅਤੇ  
ਪੈਸ਼ੀਫਿਕਪੈਸ਼ੀਫਿਕ  ਆਈਲੈਂਡਰਆਈਲੈਂਡਰ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਫਸਹਤਫਸਹਤ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਖੋਜਖੋਜ  ਕਰੋਕਰੋ)।

ਫਨਊਯਾਰਕਫਨਊਯਾਰਕ  ਫਸਿ਼ੀ ਫਵੱਚਫਸਿ਼ੀ ਫਵੱਚ  
ਏਸ਼ੀਅਨਏਸ਼ੀਅਨ  ਅਤੇਅਤੇ  ਪੈਸ਼ੀਫਿਕਪੈਸ਼ੀਫਿਕ  

ਆਈਲੈਂਡਰਜ਼ਆਈਲੈਂਡਰਜ਼  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਫਸਹਤਫਸਹਤ
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ਫਨਊਯਾਰਕਫਨਊਯਾਰਕ  ਫਸਿ਼ੀਫਸਿ਼ੀ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਏਸ਼ੀਆਈਏਸ਼ੀਆਈ  ਅਤੇਅਤ ੇ   
ਪੈਸ਼ੀਫਿਕਪੈਸ਼ੀਫਿਕ  ਆਈਲੈਂਡਰਆਈਲੈਂਡਰ  

ਡਾਿਾ ਸਰੋਤ: ਅਿਰ਼ੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਵੇ (ACS), 2013-2017 

*  ਅਿਰ਼ੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਵੇ (ACS) ਅਤੇ NYC ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਅਿਰ਼ੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵੇ (CHS) ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਆਿ ਵਾਇਿਲ ਸਿੈਫਿਸਫਿਕਸ (OVS) ਦੇ ਅੰਕਫੜਆਂ ਫਵੱਚ ਿੂਲ ਹਵਾਈਅਨ 
ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰਜ਼ (NHPIs) ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਿੂਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕ਼ੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ। NHPI ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਡੇਿਾ ਫਵੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ।

† ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਏਸ਼ੀਐੱਸ ਅਤੇ ਓਵ਼ੀਐੱਸ ਦ ੇਡੇਿਾ ਫਵੱਚ ਫਦਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ ਫਵੱਚ ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰਜੇ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨਜ਼ (ਯ-ੂਐੱਸਏ) ਦ ੇਰੂਪ ਫਵੱਚ ਸਿਹੂ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ।
‡ ਜਾਪਾਨ਼ੀ ਵੰਸ ਨੰੂ ਏਸ਼ੀਐੱਸ ਅਤੇ ਓਵ਼ੀਐੱਸ ਦੇ ਡੇਿਾ ਫਵੱਚ ਫਦਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ ਫਵੱਚ ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਈਸਿ ਏਸ਼ੀਅਨ (ਯੂ-ਈਏ) ਦੇ ਰੂਪ ਫਵੱਚ ਸਿੂਹ ਕ਼ੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ।
§ ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ ਵੰਸ ਨੰੂ ਏਸ਼ੀਐੱਸ ਅਤੇ ਓਵ਼ੀਐੱਸ ਦੇ ਡੇਿਾ ਫਵੱਚ ਫਦਖਾਇਆ ਫਗਆ ਹੈ, CHS ਫਵੱਚ ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਏਸ਼ੀਅਨ (U-SEA) ਦੇ ਰੂਪ ਫਵੱਚ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ।
¶  ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਿ ਪ੍ਰਦਰਫਸਤ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਨੰੂ ਫਤੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਫਵੱਚ ਵੰਫਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਜਨਸੰਫਖਆਂਵਾਂ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਏਪ਼ੀਆਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿੂਹ 

ਫਵੱਚ ਵੰਡਣ ਫਵੱਚ ਅਸਿਰੱਿ ਸਨ ਫਜਸ ਨੰੂ API, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਰਤ (ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ) ਿੰਫਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੀ।

NYC ਫਵੱਚਫਵੱਚ API ਵੰਸਵੰਸ

ਜਨਸੰਫਖਆਜਨਸੰਫਖਆ  ਦੇਦ ੇ <1% <1% ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀ  
ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲੇਵਾਲੇ  ਵੰਸਜਾਂਵੰਸਜਾਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਫਦੱਤੇਫਦੱਤੇ  ਫਤੰਨਫਤੰਨ  
ਖੇਤਰਾਂਖੇਤਰਾਂ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਵੰਫਡਆਵੰਫਡਆ  ਫਗਆਫਗਆ  ਹੈਹ ੈ ਅਤੇਅਤੇ  
ਇਹਨਾਂਇਹਨਾਂ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਹੇਠਹੇਠ  ਫਲਖੇਫਲਖ ੇ ਵੰਸਵੰਸ  ਦੇਦ ੇ ਲੋਕਲੋਕ  
ਸਾਿਲਸਾਿਲ  ਹਨਹਨ: : 

ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਏਸ਼ੀਅਨ  
(ਯੂ-ਐੱਸਏ):
 ਭੂਿਾਨ਼ੀ, ਨੇਪਾਲ਼ੀ, ਸ੍ਰ਼ੀਲੰਕਾ, ਫਿਸਰਤ 
ਦੱਖਣ਼ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੰਸ 

ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਈਸਿ ਏਸ਼ੀਅਨ  
(ਯੂ-ਈਏ): 
ਿੰਗੋਲ਼ੀਆਈ, ਤਾਈਵਾਨ਼ੀ, ਫਿਸਰਤ 
ਪੂਰ਼੍ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੰਸ 

ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ 
ਏਸ਼਼ੀਅਨ (ਯੂ-ਐੱਸਈਏ): 
੍ਰਿ਼ੀ, ਕੰ੍ੋਡ਼ੀਅਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, 
ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਿਲੇਸ਼ੀਅਨ, ਫਸੰਗਾਪੁਰ਼ੀ, 
ਿਾਈ, ਫਿਕਸਡ ਦੱਖਣ-ਪੂਰ਼੍ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ 
ਵੰਸ

ਿੂਲਿੂਲ  ਹਵਾਈਅਨਹਵਾਈਅਨ
26%

ਚ਼ੀਨ਼ੀਚ਼ੀਨ਼ੀ 48%

ਭਾਰਤ਼ੀਭਾਰਤ਼ੀ 19%

ਕੋਰ਼ੀਆਈਕੋਰ਼ੀਆਈ 7%

ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ§§ 1%

ਜਾਪਾਨ਼ੀਜਾਪਾਨ਼ੀ‡‡ 2%
ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ 6%

੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ‡‡ 6%

ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ†† 5%

ਗੁਆਿਾਨ਼ੀਅਨਗੁਆਿਾਨ਼ੀਅਨ  ਜਾਂਜਾਂ  
ਚਿੋਰੋਚਿੋਰੋ 13%

ਸਿੋਅਨਸਿੋਅਨ 10%

ਿੂਲਿੂਲ  ਹਵਾਈਅਨਹਵਾਈਅਨ  ਅਤੇਅਤੇ  
ਪੈਫਸਫਿਕਪੈਫਸਫਿਕ  ਆਈਸਲੈਂਡਰਆਈਸਲੈਂਡਰ**

ਏਸ਼ੀਆਈਏਸ਼ੀਆਈ

ਘਿ਼ੀਆਘਿ਼ੀਆ  ਵੰਸਵੰਸ 51%

ਫਨਊਯਾਰਕ ਫਸਿ਼ੀ (NYC) ਫਨਵਾਸ਼ੀ ਜ ੋAPI ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, 
NYC ਆ੍ਾਦ਼ੀ ਦ ੇ14% ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2000 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, 
ਏਸ਼ੀਆਈ ਆ੍ਾਦ਼ੀ 48% ਵਧ ਕੇ 1,198,000 ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਿੇਂ 
ਦੌਰਾਨ, ਨੇਫਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ (NHPI) 
ਦ਼ੀ ਆ੍ਾਦ਼ੀ 25% ਵਧ ਕੇ 4,400 ਹ ੋਗਈ।

ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲ਼ੀ ਸਿਹੂ ਹਨ, ਜ ੋਫਕ 
NYC ਫਵੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ੍ਾਅਦ ਭਾਰਤ਼ੀ, ਕਰੋ਼ੀਅਨ, ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ, ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, 
ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ, ਜਾਪਾਨ਼ੀ ਅਤੇ ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ ਵੰਸ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ (ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛਿੋ ੇਦ ੇਕ੍ਰਿ ਫਵੱਚ) ਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਪੋਰਿ 

ਫਵੱਚ, ਇੱਿ ੇ12 ਵੰਸ ਹਨ ਜ ੋNYC API ਆ੍ਾਦ਼ੀ ਦ ੇ1% ਤੋਂ ਘੱਿ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫਤੰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਫਵੱਚ ਵੰਫਡਆ ਫਗਆ 
ਹ:ੈ ਦੱਖਣ, ਪੂਰ੍ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰ੍। NHPI, API ਫਨਊਯਾਰਕ ਦੇ 
1% ਤੋਂ ਘੱਿ ਦ਼ੀ ਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਣੱਤਰ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸ਼ਤ API 
ਅਿਰ਼ੀਕਾ ਤੋਂ ੍ਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਲੋਕ 
10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਯ.ੂਐੱਸ. ਫਵੱਚ ਰਫਹ ਰਹੇ ਹਨ। API 
ਫਨਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤਤਾ ਵਾਲੇ NYC ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ 
ਫਵੱਚ ਿਲਫਸੰਗ, ਈਸਿ ਿਲਫਸੰਗ, ਕਵੀਂਸ ਫਵੱਚ ਕਵੀਂਸ੍ੋਰੋ ਫਹੱਲ ਅਤੇ 
ਿਰੁ ੇਫਹੱਲ, ਿਨੈਹਿਨ ਫਵੱਚ ਚਾਈਨਾਿਾਊਨ, ਅਤੇ ੍ਰੁਕਫਲਨ ਫਵੱਚ 
ਸਨਸਿੈ ਪਾਰਕ ਈਸਿ ਹਨ।

ਜਨਸੰਫਖਆਜਨਸੰਫਖਆ  
ਦੇਦ ੇ < 1%< 1%  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  

ਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀਨੁਿਾਇੰਦਗ਼ੀ  
ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਵੰਸਵੰਸ¶¶  6%6%
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ਸਿਾਫਜਕਸਿਾਫਜਕ  ਅਤੇਅਤੇ  ਆਰਫਿਕਆਰਫਿਕ  ਸਫਿਤ਼ੀਆਂਸਫਿਤ਼ੀਆਂ  

ਡਾਿਾ ਸਰੋਤ: ਅਿਰ਼ੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਵੇ (ACS), 2013-2017 

ਸਿੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ 
ਫਵੱਚ API ਫਨਊਯਾਰਕਰਾਂ ਦ਼ੀ ਫਰਪੋਰਿ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ 
ਅਨੁਪਾਤ "੍ਹੁਤ ਵਧ਼ੀਆ ਤੋਂ ਘੱਿ" ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ੍ੋਲਦਾ 
ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਤੋਂ ੍ਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਵੱਚ, 
ਅਨੁਪਾਤ 59% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਕ ਸਿੁੱ ਚੇ ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਵੱਚ 
46% ਹੈ। ਜਨਿ ਸਿਾਨ ਦ਼ੀ ਪਰਵਾਹ ਕ਼ੀਤੇ ਫ੍ਨਾਂ 
ਸਾਰੇ ਏਪ਼ੀਆਈ ਵੰਸ ਸਿੂਹਾਂ ਫਵੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ੍ੋਲਣ 
ਵਾਲੇ ਫਵਅਕਤ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤ "੍ਹੁਤ ਵਧ਼ੀਆ ਤੋਂ 
ਘੱਿ" ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨਜ਼ ਫਵੱਚ 21% ਤੋਂ ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਫਵੱਚ 61% 
ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ ਦਾ 
ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ੍ੋਲਦਾ ਹ ੈ"੍ਹੁਤ ਵਧ਼ੀਆ 
ਤੋਂ ਘੱਿ।"

ਉਹ  ਘਰ ਫਜੱਿੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਫਵਅਕਤ਼ੀ "੍ਹੁਤ ਵਧ਼ੀਆ" ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ੍ੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਯੂ-ਐੱਸਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਦੱਖਣ਼ੀ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਫਵੱਚ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਭੂਿਾਨ਼ੀ, ਨੇਪਾਲ਼ੀ, 
ਸ੍ਰ਼ੀਲੰਕਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਿਸਰਤ ਦੱਖਣ਼ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੰਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਈਸਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਤਾਈਵਾਨ਼ੀ, ਿੰਗੋਲ਼ੀਆਈ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਿਸਰਤ ਪੂਰ਼੍ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੰਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਐੱਸਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ਰਿ਼ੀ, 
ਕੰ੍ੋਡ਼ੀਅਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਿਲੇਸ਼ੀਅਨ, ਫਸੰਗਾਪੁਰ਼ੀ, ਿਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਦੱਖਣ-ਪੂਰ਼੍ੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੰਸ 
ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ: ਨੇਫਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰ, ਸਾਰੇ ਵੰਸ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ।
ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਏਪ਼ੀਆਈ, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਰਤ, ਫਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ 
ਪਛਾਣ ਏਪ਼ੀਆਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿੂਹ ਫਵੱਚ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਅਸਿਰੱਿ ਸਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ  ੍ੋਲਣ੍ੋਲਣ  ਵਾਲੇਵਾਲੇ  ਸ਼ੀਿਤਸ਼ੀਿਤ  ਪਫਰਵਾਰਪਫਰਵਾਰaa

56%

48%
61%

50%
35%

26%

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ 23% ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਏਪ਼ੀਆਈ 46%

25%

49%
15%

43%

43%
21%

43%

ਭਾਰਤ਼ੀ

੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ
ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ

ਯੂ-ਐੱਸਏ 

ਚ਼ੀਨ਼ੀ

ਕੋਰ਼ੀਅਨ

ਜਾਪਾਨ਼ੀ

ਯੂ-ਈਏ 

ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ

ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ

ਯੂ-ਐੱਸਈਏ 

ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ   

ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ 

ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਿੁਹਾਰਤਿੁਹਾਰਤ  ਅਤੇਅਤੇ  ਆਰਫਿਕਆਰਫਿਕ  ਤਣਾਅਤਣਾਅ
ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਿਾਂ ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਨਸਲਵਾਦ, ਭਾਸਾ ਦ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਿਾਵਾਂ, ਰੋਜ਼਼ੀ-ਰੋਿ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਨੌਕਰ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦ਼ੀ ਘਾਿ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ੍ਨਾਉਣ ਫਵੱਚ 
ਅਸਿਰੱਿਾ ਆਿਦਨ਼ੀ ਫਵੱਚ ਅਸਿਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹ ੈਅਤੇ ਕਝੁ ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਆਰਫਿਕ ਸਰੱੁਫਖਆ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 
ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਗਰ਼ੀ਼੍ੀ, ੍ਰੁੇਜ਼ਗਾਰ਼ੀ ਅਤੇ ਫਸੱਫਖਆ ਦ਼ੀ ਘਾਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸ਼ੀਿਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹ ੈਜ ੋਫਸਹਤ ਫਵੱਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਼੍ੀਿਾਰ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਿਤ਼ੀਆਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੰੁਦ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਫਵਹਾਰਕ ਫਸਹਤ ਦ ੇਨਤ਼ੀਫਜਆਂ ਨੰੂ ਵ਼ੀ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਏਪ਼ੀਆਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜ ੋਸੰਘ਼ੀ ਗਰ਼ੀ਼੍ੀ ਪੱਧਰ 
ਦ ੇ200% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਫਹੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੁੱ ਚ ੇਤੌਰ 'ਤੇ 
ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਸੰਘ਼ੀ ਗਰ਼ੀ਼੍ੀ 
ਪੱਧਰ ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ, aspe.hhs.
gov/2021-poverty-guidelines 'ਤ ੇਜਾਓ।) 
ਹਾਲਾਂਫਕ, ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ ਅਤੇ ਚ਼ੀਨ਼ੀ ਵੰਸ 
ਦ ੇਸਿਹੂਾਂ ਫਵੱਚ ਸਫਹਰ਼ੀ ਔਸਤ ਦ ੇਿਕੁਾ੍ਲੇ ਗਰ਼ੀ਼੍ੀ 
ਦ਼ੀ ਦਰ ਉੱਚ਼ੀ ਹੈ। ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਵੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਤ਼ੀਵਾਦ 
ਅਤੇ ਨਸਲ਼ੀ ਸਿਹੂਾਂ ਦ਼ੀ ਆਿਦਨ ਫਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਅਸਿਾਨਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚ ਆਿਦਨ ਵਾਲੇ 
ਏਪ਼ੀਆਈ ਦ਼ੀ ਫਦੱਖ ਹ ੈਫਜਸ ਕਾਰਨ ਘੱਿ ਆਿਦਨ 
ਵਾਲੇ ਏਪ਼ੀਆਈ ਅਫਦੱਖ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2 ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ 
ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦ ੇ੍ਾਵਜੂਦ, API ਫਨਊਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀ ਜ ੋ
ਘੱਿ ਆਿਦਨ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪੂਰ਼ੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ, 
ਇਿ਼ੀਗ੍ਰਸੇਨ ਸਫਿਤ਼ੀ, ਜਾਂ ਭਾਸਾਈ ਜਾਂ ਸੱਫਭਆਚਾਰਕ 
ਪਹੰੁਚਯਗੋਤਾ ਦ਼ੀ ਘਾਿ ਕਾਰਨ ਉਪਲ੍ਧ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
"ਿਾਡਲ ਘੱਿਫਗਣਤ਼ੀ" ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫੂਚਤ 
ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਫਕ ਏਪ਼ੀਆਈ ਦ਼ੀ ਆਿਦਨ਼ੀ ਵੱਧ 
ਹ ੈਜ ੋਏਪ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਫਚਤ ਿੰਡ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।3 

ਸੰਘ਼ੀਸੰਘ਼ੀ  ਗਰ਼ੀ਼੍ੀਗਰ਼ੀ਼੍ੀ  ਪੱਧਰਪੱਧਰ  ਦੇਦੇ  200%200%  ਤੋਂਤੋਂ  ਘੱਿਘੱਿ  ਆਿਦਨਆਿਦਨ

41%

58%

39%

23%

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ 39% ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਏਪ਼ੀਆਈ 40%

37%
45%

55%

26%
20%

33%

45%
33%

34%ਭਾਰਤ਼ੀ
੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ

ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ
ਯੂ-ਐੱਸਏ 

ਚ਼ੀਨ਼ੀ
ਕੋਰ਼ੀਅਨ
ਜਾਪਾਨ਼ੀ
ਯੂ-ਈਏ 

ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ
ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ
ਯੂ-ਐੱਸਈਏ 

ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ  

ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ 

https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines


ਫਸਹਤਿੰਦਫਸਹਤਿੰਦ  ਰਫਹਣਰਫਹਣ--ਸਫਹਣਸਫਹਣ

ਫਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ ਫਦਲ ਦ਼ੀ ਫ੍ਿਾਰ਼ੀ, ਸਿ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਿੇਿਫੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਿੇਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਕਸਿਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋਖਿ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਿੇਿਫੜਆਂ 
ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਿੌਤ ਦਾ ਿੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇਿਫੜਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੌਤਾਂ ਫਵੱਚ ਫਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ 
ਕਾਰਨ ਦੱਫਸਆ ਫਗਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 13% ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗ ਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀ ਵਰਤਿਾਨ ਫਵੱਚ ਫਸਗਰੇਿ ਪੀਂਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਫਕ ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ 
ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਫਕ, ਏਪ਼ੀਆਈ ਿਰਦਾਂ ਦ਼ੀ ਏਪ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਸਗਰਿ ਪ਼ੀਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੇ ਗੁਣਾ ਫਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਪ੍ਫਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ, ਏਪ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆ ਂਫਵੱਚ ਲੈਫਿਨੋ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆ ਂ(ਕ੍ਰਿਵਾਰ 
3% ੍ਨਾਿ 5% ਅਤੇ 7%) ਦੇ ਿੁਕਾ੍ਲੇ ਫਸਗਰਿ ਪ਼ੀਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਿ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।

ਏਪ਼ੀਆਈ ਪ੍ਫਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੌਂ  ਫਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀ ਵਰਤਿਾਨ ਫਵੱਚ ਵੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ [ਇੱਕ ਇਲੈਕਿ੍ਰਾਫਨਕ ਫਸਗਰੇਿ 
(ਈ-ਫਸਗਰੇਿ) ਜਾਂ ਸਿਾਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ]। ਏਪ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ੍ਲੈਕ ਪ੍ਫਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆ ਂਫਵੱਚ ਵੈਫਪੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਲੈਫਿਨੋ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਿ ਪ੍ਫਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਿ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂੰਆਂ ਰਫਹਤ ਤੰ੍ਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਗੁਿਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਕੁਝ ਏਪ਼ੀਆਈ ਸੱਫਭਆਚਾਰਾਂ ਫਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਾਫਜਕ 
ਭੂਫਿਕਾ ਫਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਨਕੋਿ਼ੀਨ ਦ਼ੀ ਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ੍ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭ਼ੀਰ ਫਸਹਤ ਸਿੱਫਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ੍ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ  ੍ਾਲਗ੍ਾਲਗ  ਜੋਜੋ  ਵਰਤਿਾਨਵਰਤਿਾਨ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਫਸਗਰਿਫਸਗਰਿ  ਪੀਂਦੇਪੀਂਦੇ  ਹਨਹਨ  

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ  ਿਰਦਿਰਦ

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ  ਔਰਤਔਰਤ

23%

3%

ਹਾਈਹਾਈ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਦੇਦ ੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀ  ਜੋਜੋ  ਵਰਤਿਾਨਵਰਤਿਾਨ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਫਸਗਰਿਫਸਗਰਿ  ਪੀਂਦੇਪੀਂਦ ੇ ਹਨਹਨ  ਜਾਂਜਾਂ  ਫਪਛਲੇਫਪਛਲੇ  

3030  ਫਦਨਾਂਫਦਨਾਂ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਇਲੈਕਿ੍ਰਾਫਨਕਇਲੈਕਿ੍ਰਾਫਨਕ  ਵਾਸਪਵਾਸਪ  ਉਤਪਾਦਾਂਉਤਪਾਦਾਂ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ  ਕਰਦੇਕਰਦ ੇ ਹਨਹਨ  

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ

ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ

3% 11%

5% 17%

ਧੂੰਆਂ ਵੈਪ

੍ਾਲਗ੍ਾਲਗ  ਜੋਜੋ  ਵਰਤਿਾਨਵਰਤਿਾਨ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਫਸਗਰਿਫਸਗਰਿ  ਪੀਂਦੇਪੀਂਦੇ  ਹਨਹਨ

13%

7%*

24%*

9%

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ 13%

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਏਪ਼ੀਆਈ 13%

14%

19%

16%

14%

11%

ਭਾਰਤ਼ੀ

ਯੂ-ਐੱਸਏ 

ਚ਼ੀਨ਼ੀ

ਕੋਰ਼ੀਅਨ

ਯੂ-ਈਏ 

ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ

ਯੂ-ਐੱਸਈਏ 

ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ 

ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ 

ਯੂ-ਐੱਸਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ੍ੰਗਾਲ਼ੀ, ਭੂਿਾਨ਼ੀ, ਨੇਪਾਲ਼ੀ, ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ੍ਰ਼ੀਲੰਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਜਾਪਾਨ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੰਗੋਲ਼ੀਆਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਐੱਸਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ਰਿ਼ੀ, ਕੰ੍ੋਡ਼ੀਅਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਿਲੇਸ਼ੀਅਨ, ਫਸੰਗਾਪੁਰ਼ੀ, ਿਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ 
ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ: ਨੇਫਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰ, ਸਾਰੇ ਵੰਸ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ। 
ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਏਪ਼ੀਆਈ, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਰਤ, ਫਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਏਪ਼ੀਆਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿੂਹ ਫਵੱਚ 
ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਅਸਿਰੱਿ ਸਨ।
* ਨਿੂਨੇ ਦੇ ਛੋਿੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜੇ਼ ਦ਼ੀ ਫਵਆਫਖਆ ਕਰੋ।

ਡਾਿਾ ਸਰੋਤ: (ਸਰ਼ੀਰਕ ਗਤ਼ੀਫਵਧ਼ੀ) (੍ਾਲਗ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵੇ (ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ), 2014-2018; (ਫਕਸੋਰ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਯੂਿ ਫਰਸਕ ਫ੍ਹੇਵ਼ੀਅਰ ਸਰਵੇ 
(ਵਾਈਆਰ਼੍ੀਐੱਸ), 2017; (ਫਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਸਕੂਲ ਯੂਿ ਫਰਸਕ ਫਵਵਹਾਰ ਸਰਵੇਖਣ, 2018; (ਫਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ) (੍ਾਲਗ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਹੈਲਿ ਸਰਵੇ (ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ), 2014-2018; (ਫਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵੈਫਪੰਗ) (ਫਕਸੋਰ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਯੂਿ ਫਰਸਕ ਫ੍ਹੇਵ਼ੀਅਰ ਸਰਵੇ (ਵਾਈਆਰ਼੍ੀਐੱਸ), 2017

4

ਫਨਯਿਤ ਸਰ਼ੀਰਕ ਗਤ਼ੀਫਵਧ਼ੀ ਫਕਸੇ ਦ਼ੀ ਸਿੁੱ ਚ਼ੀ ਫਸਹਤ ਨੰੂ ੍ਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਫਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਫਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ 
ਕੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ (66% ੍ਨਾਿ 78%) ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਫਵੱਚ ਏਪ਼ੀਆਈ 
੍ਾਲਗਾਂ ਦੇ ਫਪਛਲੇ 30 ਫਦਨਾਂ ਫਵੱਚ ਸਰ਼ੀਰਕ ਗਤ਼ੀਫਵਧ਼ੀ ਫਵੱਚ ਫਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਿ ਹੈ। ਪ੍ਫਲਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆਂ 
ਫਵੱਚ, ਗੋਰ ੇਫਕਸੋਰਾਂ (18% ੍ਨਾਿ 26%) ਦੇ ਿੁਕਾ੍ਲੇ ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਕਸੋਰਾਂ 
ਦੇ ਸਰ਼ੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਿ ਤੋਂ ਘੱਿ 60 ਫਿੰਿ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਫਦਨ ਫਕਫਰਆਸ਼਼ੀਲ 
ਰਫਹਣ ਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਿ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ। API ਪ੍ਫਲਕ ਫਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆ ਂਫਵੱਚੋਂ, ਫਸਰਫ਼ ਇੱਕ-ਚੌਿਾਈ (25%) ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀ 
ਸਰ਼ੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ 60 ਫਿੰਿ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਫਦਨ ਫਕਫਰਆਸ਼਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਹਾਲਾਂਫਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਪ੍ਫਲਕ ਫਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਆ ਂਦੇ ਸਿਾਨ ਹੈ।

25% 18%

24% 21%

ਫਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫਕਸੋਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਕਸੋਰ

ਏਪ਼ੀਆਈ

ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ

ਉਹਉਹ  ਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀਫਵਫਦਆਰਿ਼ੀ  ਜੋਜੋ  ਫਪਛਲੇਫਪਛਲੇ  ਸੱਤਸੱਤ  ਫਦਨਾਂਫਦਨਾਂ  ਫਵੱਚਫਵੱਚ  ਰੋਜ਼ਾਨਾਰੋਜ਼ਾਨਾ    
ਘੱਿੋਘੱਿੋ--ਘੱਿਘੱਿ  6060  ਫਿੰਿਫਿੰਿ  ਸਰ਼ੀਰਕਸਰ਼ੀਰਕ  ਤੌਰਤੌਰ ' 'ਤੇਤੇ  ਫਕਫਰਆਸ਼਼ੀਲਫਕਫਰਆਸ਼਼ੀਲ  ਹੰੁਦੇਹੰੁਦੇ  ਹਨਹਨ

ਸਰ਼ੀਰਕਸਰ਼ੀਰਕ  ਗਤ਼ੀਫਵਧ਼ੀਗਤ਼ੀਫਵਧ਼ੀ  ਅਤੇਅਤੇ  ਫਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀਫਸਗਰਿਨੋਸ਼ੀ     
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ਫਸਹਤਫਸਹਤ  ਸੰਭਾਲਸੰਭਾਲ  ਅਤੇਅਤੇ  ਪਹੰੁਚਪਹੰੁਚ

ਫਸਹਤਫਸਹਤ  ਼੍ੀਿਾ਼੍ੀਿਾ  
ਫਸਹਤ ਼੍ੀਿੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਫਨਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰ਼ੀ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਸਿਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਹੰਗੇ ਡਾਕਿਰ਼ੀ 
ਖਰਫਚਆ ਂਨੰੂ ਘਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ 
ਫਵੱਚ ਗੋਰ ੇ੍ਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾ੍ਲੇ ਼੍ੀਿਾ ਰਫਹਤ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਦੁੱ ਗਣ਼ੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵੰਸ ਸਿੂਹਾਂ ਫਵੱਚ, ਼੍ੀਿੇ ਤੋਂ ਫ੍ਨਾਂ 
੍ਾਲਗਾਂ ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤਤਾ ਕੋਰ਼ੀਅਨਾਂ ਫਵੱਚ 6% ਤੋਂ ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨਜ਼ 
ਫਵੱਚ 14% ਤੱਕ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹ;ੈ ਇਹ ਦਰ ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗਾਂ 
ਫਵੱਚ 18% ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਫਵੱਚ ਜਨਿੇ API ੍ਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾ੍ਲੇ, 

ਯੂਐੱਸ ਦੇ ੍ਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱ ਗਣੇ ਹਨ 
ਉਹ ਼੍ੀਿਾ ਰਫਹਤ ਹਨ (6% ੍ਨਾਿ 13%)। ਯੂਐੱਸ ਤੋਂ ੍ਾਹਰ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗ ਸਾਡੇ ਫਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ 
ਸੱਫਭਆਚਾਰਕ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦ਼ੀ ਅਸਿਰਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਚੁਣੌਤ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਵਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਿਾਂ, 
ਫਜਵੇਂ ਫਕ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਲੇ੍ਲ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਧਿਕ਼ੀ, ਜਾਂ 
ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਫਹੰਗੇ ਖਰਫਚਆ ਂਦਾ ਡਰ ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਡਾਕਿਰ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫ੍ਲਕੁਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।4 

ਡਾਿਾ ਸਰੋਤ: (ਫਸਹਤ ਼੍ੀਿਾ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵੇ (ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ), 2014-2018; (ਡੈਂਿਲ ਹੈਲਿ) (੍ਾਲਗ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵੇ 
(ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ), 2014; (੍ੱਚੇ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਫਕਡਜ਼ ਸਰਵੇ, 2017

ਦੰਦਾਂਦੰਦਾਂ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਫਸਹਤਫਸਹਤ
ਿੂੰ ਹ ਦ਼ੀ ਫਸਹਤ ਸਿੁੱ ਚ਼ੀ ਫਸਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਫਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਿਸੂਫੜਆਂ ਨੰੂ ਫਸਹਤਿੰਦ ੍ਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਿਰ 
ਕੋਲ ਫਨਯਿਤ ਿੁਲਾਕਾਤ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ੍ਾਲਗਾਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਫਵੱਚ ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗਾਂ ਦ਼ੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤਤਾ 
ਨੇ ਕਦੇ ਵ਼ੀ ਦੰਦਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਿ ਅਤੇ ਲੈਫਿਨੋ ੍ੱਫਚਆਂ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਫਵੱਚ ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ੱਫਚਆਂ ਦੇ ਛੋਿੇ 
ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਫਪਛਲੇ 12 ਿਹ਼ੀਫਨਆਂ ਫਵੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫਿਲਦ਼ੀ ਹੈ।

85% 96% 70% 75%

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ

੍ਾਲਗ 0-13 ਸਾਲ ਦ਼ੀ ਉਿਰ ਦੇ ੍ੱਚੇ

ਉਹਉਹ  ਲੋਕਲੋਕ  ਫਜਨ੍ਹ ਾਂਫਜਨ੍ਹ ਾਂ  ਨੇਨੇ  ਦੰਦਾਂਦੰਦਾਂ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਰੋਕਿਾਿਰੋਕਿਾਿ  ਲਈਲਈ  ਦੇਖਭਾਲਦੇਖਭਾਲ  ਪ੍ਰਾਪਤਪ੍ਰਾਪਤ  ਕ਼ੀਤ਼ੀਕ਼ੀਤ਼ੀ

ਯੂ-ਐੱਸਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ੍ੰਗਾਲ਼ੀ, ਭੂਿਾਨ਼ੀ, ਨੇਪਾਲ਼ੀ, 
ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ੍ਰ਼ੀਲੰਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯ-ੂਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰਜੇ਼ੇਂਫਿਡ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਜਾਪਾਨ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੰਗੋਲ਼ੀਆਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਐੱਸਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ਰਿ਼ੀ, ਕੰ੍ੋਡ਼ੀਅਨ, 
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਿਲੇਸ਼ੀਅਨ, ਫਸੰਗਾਪੁਰ਼ੀ, ਿਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ: ਨੇਫਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰ, ਸਾਰੇ ਵੰਸ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ। 
ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਏਪ਼ੀਆਈ, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਰਤ, ਫਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਏਪ਼ੀਆਈ 
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿੂਹ ਫਵੱਚ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਅਸਿਰੱਿ ਸਨ।
* ਨਿੂਨੇ ਦੇ ਛੋਿੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜੇ਼ ਦ਼ੀ ਫਵਆਫਖਆ ਕਰੋ।

ਫਸਹਤ ਼੍ੀਿੇ ਤੋਂ ਫ੍ਨਾਂ ੍ਾਲਗ

6%

ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ 12%

ਏਪ਼ੀਆਈ ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ 12%

12%

12%*

7%*

11%*

14%

18%

10%

11%ਭਾਰਤ਼ੀ

ਯੂ-ਐੱਸਏ 

ਚ਼ੀਨ਼ੀ

ਕੋਰ਼ੀਅਨ

ਯੂ-ਈਏ 

ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ

ਯੂ-ਐੱਸਈਏ 

ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ 

ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ 
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ਫਦਿਾਗ਼ੀ ਫਸਹਤ

ਡਾਿਾ ਸਰੋਤ: (ਪੋਸਿਪਾਰਿਿ ਫਡਪਰੈਸਨ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂ ਸ਼ੀ ਫਰਸਕ ਅਸੈਸਿੈਂਿ ਿਾਨ਼ੀਿਫਰੰਗ ਫਸਸਿਿ, 2016-2018; (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਦਰਾਂ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ 
ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਆਫਿਸ ਆਿ ਵਾਇਿਲ ਸਿੈਫਿਸਫਿਕਸ, 2008-2017। * ਘਿਨਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਘੱਿ ਫਗਣਤ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਿਾਨ ਦ਼ੀ ਫਵਆਫਖਆ ਕਰੋ।

ਪੋਸਿਪਾਰਿਿਪੋਸਿਪਾਰਿਿ  ਫਡਪਰੈਸਨਫਡਪਰੈਸਨ      
ਪੋਸਿਪਾਰਿਿ ਫਡਪਰੈਸਨ ਨੰੂ ਉਦਾਸ਼ੀਨ ਘਿਨਾ ਵਜੋਂ ਪਫਰਭਾਫਸਤ 
ਕ਼ੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ ਜ ੋਜਨਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ੍ਾਅਦ 12 ਿਹ਼ੀਫਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਵਾਪਰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਫਕ ਪੋਸਿਪਾਰਿਿ ਫਡਪਰੈਸਨ ਿੈਰੇਪ਼ੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 
ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਫਪਆਂ ਫਵੱਚ ਕਾਫ਼਼ੀ ਪਰੇਸਾਨ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਜ਼ੋਰ਼ੀ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ੍ਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹ਼ੀ ਫਵੱਚ ਜਨਿ ਫਦੱਤਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ੍ੱਚੇ ਦੇ ਫਵਕਾਸ 'ਤੇ ਿੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰ੍ੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਵ਼ੀ ਜੁਫੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਫਵੱਚ, 18% ਏਪ਼ੀਆਈ ਲੋਕ 
ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਜਨਿ ਫਦੱਤਾ ਸ਼ੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ੇਸਫਹਰ ਫਵੱਚ 14% ਦੇ 
ਿੁਕਾ੍ਲੇ ਪੋਸਿਪਾਰਿਿ ਫਡਪਰੈਸਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ  
ਕ਼ੀਤਾ ਹੈ।

18%

12%

14%

18%

20%

ਗੋਰੇ

ਕਾਲੇ

ਲੈਫਿਨੋ

ਏਪ਼ੀਆਈ

ਹੋਰ

ਨਸਲਨਸਲ//ਜਾਤ਼ੀਜਾਤ਼ੀ  ਸਿੂਹਾਂਸਿੂਹਾਂ  ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਪੋਸਿਪਾਰਿਿਪੋਸਿਪਾਰਿਿ  

ਫਡਪਰੈਸਨਫਡਪਰੈਸਨ
ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾਕੇ 14%

ਿਾਨਫਸਕ ਫਸਹਤ ਸਿੁੱ ਚ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਦਾ ਿੁੱ ਖ ਫਹੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਸਾ, 
ਸੰਸਫਕ੍ਰਤ਼ੀ, ਅਤੇ ਇਫਤਹਾਸ — ਕਾਰਕ ਜ ੋਿਾਨਫਸਕ ਫਸਹਤ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ — ਹਰੇਕ ਏਪ਼ੀਆਈ ਵੰਸ ਸਿੂਹ ਫਵੱਚ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੱਫਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਫਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਾਲ ਫਕਸੇ ਦੇ ਸ੍ੰਧ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ। 5 API ਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਦ਼ੀ ਪ੍ਰਾਇਿਰ਼ੀ ਭਾਸਾ ਫਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ, ਅਤੇ ਿਾਨਫਸਕ ਫਸਹਤ-ਸੰ੍ੰਫਧਤ ਸਵਾਲ ਜੋ ਡਾਕਿਰ 
ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ੍ੋਲ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।6 ਇਹਨਾਂ ਸੱਫਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਭਾਸਾਈ ਅੰਤਰਾਂ 

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਰ਼ੀਫਕਆ ਂ੍ਾਰ ੇਫਗਆਨ 
ਦ਼ੀ ਘਾਿ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀ ਹ ੈਜੋ ਫਕ ਏਪ਼ੀਆਈ ਿਾਨਫਸਕ ਫਸਹਤ ਿੁੱ ਫਦਆਂ 
੍ਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਿਾਨਫਸਕ 
ਫਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਦ਼ੀ ਸਹ਼ੀ ਫਵਆਫਖਆ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।7 ਫਜਵੇਂ 
ਫਕ API ਫਨਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਆ੍ਾਦ਼ੀ ਵਧਦ਼ੀ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ, 
ਿਾਨਫਸਕ ਫਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਫਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ ੋਸੱਫਭਆਚਾਰਕ 
ਅਤੇ ਭਾਸਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾ੍ਦੇਹ ਿਾਨਫਸਕ ਫਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹ ੈਫਕ 
ਭਾਸਾ, ਸੱਫਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਫਤਹਾਸ ਤੰਦਰੁਸਤ਼ੀ ਨੰੂ ਫਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਫਵਤ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਆਤਿਘਾਤ਼ੀਆਤਿਘਾਤ਼ੀ  ਿੌਤਾਂਿੌਤਾਂ   
2008-2017 ਫਵੱਚ, ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਵੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦ਼ੀ ਔਸਤ ਦਰ 5.4 ਪ੍ਰਤ਼ੀ 100,000 ਸ਼ੀ, ਜ ੋਫਕ ਸਫਹਰ ਫਵਚਲ਼ੀ ਦਰ ਦੇ ਸਿਾਨ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਫਕ, ਕੋਰ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ, ਇਹ ਦਰ ਸਫਹਰ ਫਵਚਲ਼ੀ ਦਰ (ਕ੍ਰਿਵਾਰ 13.4 ਅਤੇ 8.0* ਪ੍ਰਤ਼ੀ 100,000) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਦੱਖਣ਼ੀ ਕੋਰ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 8 ਦੋਵਾਂ ਫਵੱਚ ਆਤਿ ਹੱਫਤਆ ਿੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਕਸੋਰ ਲੜਕ਼ੀਆਂ ਫਵੱਚ ਇਹ ਖਾਸ 
ਫਚੰਤਾ ਦਾ ਫਵਸਾ ਹੈ। 

b  ਉਿਰ-ਫਵਵਸਫਿਤ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤ਼ੀ 100,000 ਆ੍ਾਦ਼ੀ। ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈਜ਼ ਫਵੱਚ ਦਰਾਂ ਘੱਿ ਘਿਨਾਵਾਂ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫਦਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਏਪ਼ੀਆਈ, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਰਤ, ਫਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਏਪ਼ੀਆਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿੂਹ ਫਵੱਚ 
ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਅਸਿਰੱਿ ਸਨ।
*  ਘਿਨਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਘੱਿ ਫਗਣਤ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਿਾਨ ਦ਼ੀ ਫਵਆਫਖਆ ਕਰੋ।

25.6

ਆਤਿਆਤਿ  ਹੱਫਤਆਹੱਫਤਆ  ਦ਼ੀਦ਼ੀ  ਦਰਦਰb

13.4
8.0*

ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ 5.4

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ 5.4

4.3
4.4

2.3
4.8

2.8
2.8

ਭਾਰਤ਼ੀ
੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ

ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ
ਚ਼ੀਨ਼ੀ

ਕੋਰ਼ੀਅਨ
ਜਾਪਾਨ਼ੀ

ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ
ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ
ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ  
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ਫਸਹਤ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ

ਹਾਈ ੍ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ   
ਹਾਈ ੍ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਸਿ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਫਦਲ ਦ਼ੀਆਂ ਫ੍ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੁੱ ਖ ਜੋਖਿ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਏਪ਼ੀਆਈ ੍ਾਲਗਾਂ ਫਵੱਚ ਸਿੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਦ਼ੀ ਤੁਲਨਾ ਫਵੱਚ ਹਾਈ ੍ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘੱਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਏਪ਼ੀਆਈ ਵੰਸ ਸਿੂਹਾਂ ਫਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 
ਇੱਕ ਫਤਹਾਈ ਭਾਰਤ਼ੀ ੍ਾਲਗਾਂ (31%) ਨੰੂ ਹਾਈ ੍ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਹੈ, ਜ ੋਫਕ ਚ਼ੀਨ਼ੀ, ਕੋਰ਼ੀਅਨ, ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਜਾਂ 
ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਫਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦ ੇ੍ਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ਼ੀ ਦਰ ਹੈ।

ਹਾਈ ੍ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਵਾਲੇ ੍ਾਲਗ

15%

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ 28%

ਕੁੱ ਲ ਫਿਲਾ ਕੇ ਏਪ਼ੀਆਈ 23%

20%

22%*

20%

31%

21%

27%

24%

22%

ਭਾਰਤ਼ੀ
ਯੂ-ਐੱਸਏ 

ਚ਼ੀਨ਼ੀ
ਕੋਰ਼ੀਅਨ
ਯੂ-ਈਏ 

ਫਿਲ਼ੀਪ਼ੀਨੋ
ਯੂ-ਐੱਸਈਏ 

ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ 
ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ 

ਯੂ-ਐੱਸਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ੍ੰਗਾਲ਼ੀ, 
ਭੂਿਾਨ਼ੀ, ਨੇਪਾਲ਼ੀ, ਪਾਫਕਸਤਾਨ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ੍ਰ਼ੀਲੰਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਫਵੱਚ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਜਾਪਾਨ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਿੰਗੋਲ਼ੀਆਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂ-ਐੱਸਈਏ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਸਾਊਿ ਈਸਿ ਏਸ਼਼ੀਅਨ ਉਹ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ੍ਰਿ਼ੀ, ਕੰ੍ੋਡ਼ੀਅਨ, 
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ, ਿਲੇਸ਼ੀਅਨ, ਫਸੰਗਾਪੁਰ਼ੀ, ਿਾਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵ਼ੀਅਤਨਾਿ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਚਪ਼ੀਆਈ: ਨੇਫਿਵ ਹਵਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪੈਸ਼ੀਫਿਕ ਆਈਸਲੈਂਡਰ, ਸਾਰੇ ਵੰਸ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ। 
ਯੂ-ਐੱਨਐੱਸ: ਅੰਡਰਰ਼ੀਪ੍ਰੇਜ਼ੇਂਫਿਡ ਏਪ਼ੀਆਈ, ਗੈਰ-ਫਨਰਧਾਰਤ, ਫਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਗ਼ੀਦਾਰ ਸਾਿਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਫਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੀ 
ਪਛਾਣ ਏਪ਼ੀਆਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਹੋਰ ਵੰਸ ਸਿੂਹ ਫਵੱਚ ਸਿੂਹ੍ੱਧ ਕਰਨ ਫਵੱਚ ਅਸਿਰੱਿ ਸਨ।
* ਨਿੂਨੇ ਦੇ ਛੋਿੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜੇ਼ ਦ਼ੀ ਫਵਆਫਖਆ ਕਰੋ।

ਕੈਂਸਰ ਦ਼ੀ ਘਿਨਾ  
ਏਪ਼ੀਆਈ ਫਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਫਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਿੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਏਪ਼ੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਫਵੱਚ ਸਾਰ਼ੀਆਂ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾ੍ਲੇ 
ਿਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦ਼ੀ ਦਰ ਵਧੇਰ ੇਹੈ। ਏਪ਼ੀਆਈ ਪੁਰਸਾਂ ਫਵੱਚ ਸਾਰੇ ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਪੁਰਸਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾ੍ਲੇ ਫਜਗਰ ਅਤੇ ਪੇਿ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦ਼ੀ 
ਦਰ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦ਼ੀਆਂ ਚੋਿ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਪੰਜ ਫਕਸਿਾਂ

85.5

35.1

30.5

24.8

19.0

119.7

30.4

40.5

33.3

30.8

1. ਛਾਤ਼ੀ

4. ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ (#3 NYC)

2. ਿਾਇਰਾਇਡ (#5 ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ)

5. ਕੋਰਪਸ ਗਰੱਭਾਸਯ ਅਤੇ ਐੱਨਓਐੱਸ 
(ਹੋਰ ਫਨਰਧਾਫਰਤ ਨਹੀਂ) (#4 ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ)

3. ਿੇਿੜੇ ਅਤੇ ੍੍ਰੌਨਕਸ (#2 ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ)

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ
ਔਰਤਾਂਔਰਤਾਂ ( (ਦਰਦਰ  ਪ੍ਰਤ਼ੀਪ੍ਰਤ਼ੀ  100,000100,000))

ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ

55.2

53.2

36.5

23.0

22.8

56.6

126.1

46.3

18.0

14.9

1. ਿੇਿੜੇ ਅਤੇ ੍੍ਰੌਨਕਸ (#2 ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ)

4. ਫਜਗਰ/ਇੰਿਰਾਹੇਪੇਫਿਕ ੍ਾਇਲ ਡੈਕਿ

2. ਪ੍ਰੋਸਿੇਿ (#1 ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ)

5. ਪੇਿ

3. ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ (#3 NYC)

ਏਪ਼ੀਆਈਏਪ਼ੀਆਈ
ਪੁਰਸਪੁਰਸ ( (ਦਰਦਰ  ਪ੍ਰਤ਼ੀਪ੍ਰਤ਼ੀ  100,000)100,000)

ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ

ਡਾਿਾ ਸਰੋਤ: (ਹਾਈ ੍ਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ) ਐੱਨਵਾਈਸ਼ੀ ਹੈਲਿ ਫਡਪਾਰਿਿੈਂਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਲਿ ਸਰਵੇ (ਸ਼ੀਐੱਚਐੱਸ), 2014-2018; (ਕੈਂਸਰ) ਫਨਊਯਾਰਕ ਸਿੇਿ ਕੈਂਸਰ ਰਫਜਸਿਰ਼ੀ, 2012-2016
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ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲਚਕ਼ੀਲਾਪਨ

ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ  ਸਫਹਭਾਗ਼ੀਸਫਹਭਾਗ਼ੀ  ਸਰੋਤਸਰੋਤ    
• ਅਫਪਚਾ ਸਿੁਦਾਇਕ ਸੁਆਸਿ ਕੇਂਦਰ

•  ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਿਰ਼ੀਕਨ ਿੈਡਰੇਸਨ

•  ਸਿਾਨਤਾ ਲਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਿਰ਼ੀਕਨ
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