
Gabay sa Digital na 2020 Senso Outreach
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census.lacity.org

Magbibigay ang Lungsod ng Los Angeles ng (mga) makatuwirang tulong upang matiyak ang pantay na access sa 
mga programa, serbisyo, at pasilidad para sa mga taong may kapansanan. Upang magpasa ng kahilingan, maki-

pag-ugnayan sa Department on Disability (Kagawaran ng Kapansanan) sa DOD.Contact@lacity.org o  
(213) 202-5668, lima o higit pang araw ng trabaho nang mas maaga.

Teks mo o email mo ang iyong mga 
kontaks para ipaalala na sagutan ang 
senso.

Habang nasa bahay, paalalahanan ang iyong mga kaibigan at pamilya para 
sumagot sa senso.  Narito ang mga paraan para palaganapin ang balita.

Gumawa ng liham para ipaalam sa tao 
na iniisip mo sila at pinaaalalahanan 
na sila ay mapabilang.

Magpalista sa phone bank sa pangkat 
ng senso ni Mayor Eric Garcetti sa  
bit.ly/censusphonebank

Isama ang mga impormasyon sa 
senso sa susunod mong bidyong 
komperensyang pagpupulong, webinar, 
blog, social media post or podcast.

https://census.lacity.org/tagalog/home
http://bit.ly/censusphonebank


Mabilis at madaling ibahaging mensahe

#2020Census
census.lacity.org

Kamusta,

Ang pangkasalukuyang pandaigdigang kalusugan krisis ay tinutulungan akong malaman kung gaano kahalaga ang mga 
simpleng bagay, at kung tayo ay sama samang magtatrabaho, tayo ay magiging pwersa para sa kabutihan.  Maraming 
bagay ay parang hindi natin kayang makontrol sa ngayon, pero mayroon tayong kontrol na magkaroon ng masasabi sa 
mga mapagkukunan para sa ating komunidad sa susunod na 10 taon.  Ako ay nanunumpa na mabilang sa 2020 senso 
at gusto kong samahan nyo ako.

Maraming bagay ang nakikipagkumpitensya sa ating atensyon sa ngayon. Pero alam mo ba na ang iba o kung hindi 
man ay lahat ng mga isyu sa COVID-19 sa pahayagan sa ngayon ay kaugnay sa senso.  Medicare, seguridad sa mga 
nawalan ng trabaho, libreng pagpapaaral, tanghalian at marami pa ay natutukoy ng datos ng senso.  Sa 2020, tayo 
ay umaasa sa datos ng 2010.  Ano man ang bagong normal ay magiging parang, hindi mo mapagkakaila na ang isang 
mababang bilang sa taong ito ay magiging walang kaduda duda na magiging mas mahirap ang  susunod na 10 taon.

Kaya importante na banggitin ang mga papapuri at importansya ng senso sa ano mang paraaan na kaya mo.  Maaari 
kang pisikal na dumistansya habang gumagawa ng pagsama sama sa iyong komunidad sa magkasabay na panahon.

Hanapin mo ang mga liblib na gabay para sa outreach na may kasamang sapol na email, text at teleponong mensahe na 
maaari mong ibahagi. 

Bilang kasama at kaibigan mo, ikaw ay malaking bagay para sa akin, at ikaw, iyong pamilya at kaibigan ay karapat 
dapat mabilang.  Sumumpa ka, sagutin ang senso online sa My20202Census.gov sa telepono o sa liham at sama sama 
nating gawin ito.

Sampol na E-blast na mensahe na mapapadala sa inyong mga kontak

Sampol ng mga teks na mensahe
• Ikaw ay mahalaga sa akin at gusto ko na masigurado na 

ikaw ay mabibilang sa 2020 Senso.  Ikaw ay maaaring 
sumagot online sa My2020Census .gov sa pamamagitan 
ng telepono o liham

• Ikaw ba ay nag apply ng insurance para sa mga nawalan 
ng trabaho?  Alam mo ba na ang datos sa senso ay 
ginagamit matukoy ang pag popondo para dito.

• Sana ikaw ay nanatiling ligtas at mabuti sa iyong tahanan.  
Nasagutan mo na ba ang iyong senso?  Ito ay mabilis 
at madali.  Ito ay magagawa mo  rin gamit ang iyong 
telepono.  Pumunta sa My2020Census.gov.

• Hi, kinakamusta ko lahat ng mga kaibigan ko at gusto 
kong masigurado na nakumpleto na nila ang kanilang 
senso.  Ikaw ba?

• Hindi natin kayang kontrolin ang hinaharap, 
subalit makakapagplano tayo ng mas maaga.  
Pinapapaalalahanan ka namin na sagutin ang iyong senso 
sa My2020Census.gov kung hindi mo pa ito nagagawa.

• Maligayang bati sa iyong kaarawan! Hindi ko binibilang 
ang mga taon, subalit nais kitang mabilang sa 2020 Senso.  
Mangarap at sagutin mo:My2020Census.gov

• Alam mo bang hindi Abril 1 ang huling araw para gawin ang 
Senso?  Mayroon tayong hanggang Oktubre 31-sumagot 
ng maaga bago pumunta ang mga taga kuha ng senso sa 
bahay bahay. Para sa karagdagang impormasyo, pumunta sa 
My2020Census.gov

• Kamusta ang mga online na klase para sa iyo ngayon?  Gusto 
mong tignan-nagawa mo  na ba ang iyong senso?  Ito ay nasa 
online ngayong taon na ito:My2020Census.gov

• Nabalitaan mo na ba ang senso?  Ito ang ating taon na para 
gawin ito.  Pagpopondo para sa programang pangkalusugang, 
tulong pangsakuna, libreng pang aralang tanghalian, at madami 
pa ay nakadepende sa atin.  Pumunta sa My2020Census.gov 
para matuto ng higit pa.

• Hoy-alam kong kalilipat mo palang kaya hindi mo pa nagagawa 
ang imbitasyon sa senso sa koreo, pero masasagutan mo pa rin 
ito online ng walang code sa My2020Census.gov

 
Karagdagang mapagkukunan ay makukuha sa aming website.

Magbibigay ang Lungsod ng Los Angeles ng (mga) makatuwirang tulong upang matiyak ang pantay na access sa mga 
programa, serbisyo, at pasilidad para sa mga taong may kapansanan. Upang magpasa ng kahilingan, makipag-ug-

nayan sa Department on Disability (Kagawaran ng Kapansanan) sa DOD.Contact@lacity.org o  
(213) 202-5668, lima o higit pang araw ng trabaho nang mas maaga.

https://census.lacity.org/tagalog/home
https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/4.23.2020_Tagalog%20CGA%20remote%20outreach%20guide_FINAL.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1nwtdLJzzBoEt7X0ZnALz8npykwh1MPa4CzTt1YGrOI8/edit?ts=5e90af25
https://My20202Census.gov
https://2020census.gov/en/ways-to-respond/responding-by-phone.html

