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Ang senso ay bilang ng 
bawat taong nakatira 
sa Estados Unidos.  Ito 
ay ginagawa kada 10 
taon at pinag uutos ng 
Konstitusyon.

Ang Senso ay mahalaga at makakagawa ng malaking bagay sa iyong  
komunidad para sa susunod na dekada!

• Ang Los Angeles ay pwedeng mawalang ng bilyon bilyon sa susunod na dekada ng 
pondong pederal pag ang bilang ay hindi tama.

• Datos sa Senso ay tumutulong itaguyod ang pondo para sa mga programa kagaya ng 
Medi-Cal, Gawad para saTitulo 1, Gawad para sa mga Espesyal na Edukasyon, Gawad 
Pell, SNAP (tiket para sa pagkain), Programa sa Head Start, proyektong pang publikong 
transportasyon at iba pa.

• Sa unang pagkakataon mula matanggap ang pagiging estado nuong 1850, nawalan ng 
oportunidad ang California na makuha ang isang pwesto sa Kongreso pagkatapos ng 2010 
Senso ng tinatayang 13,000 libong indibidwal.



Los Angeles! Panahon na para Mapabilang

Makakatanggap ng mga liham at pagpapaalala ang 
mga residente ng Los Angeles na lumahok sa 2020 
Senso 

Araw ng Censo

Panahon ng Pagtugon para sa lahat 
ng Angelenos

Bibisita ang mga tagakuha ng Senso sa mga 
tahanan ng mga residenteng hindi tumugon 
para hikayatin silang makihalok

Marso-Abril 2020

Marso 12-Octubre 31, 2020

Abril 1, 2020

Agosto-Octubre 2020



Panahon ng Pagpapatupad

Turuan 
Julio-Disyembre 2019 

Hikayatin 
Enero-Marso 2020 

 
Ipatupad 

Abril 2020 
  

Pag Follow up 
Agosto-Octubre 2020



Ibahagi ang Serbisyong 
Pangpublikong Pahayag (PSAs) 
sa iyong social media accounts o 

kayay i-play sa screens.

Napakadaling mapasama

Ingles

Ibahagi ang mga posting ng 
mga gabay sa iyong social media 

accounts.

Espanol

Mag boluntaryo para maging 
tigapagtaguyod ng Senso (CGA).

Mag imprenta ng mga flyers at posters 
sa 12 magkakaibang wika at ibahagi sa 

iyong outreach events.

https://census.lacity.org/tagalog/volunteer
https://census.lacity.org/tagalog/outreach
http://bit.ly/CensusPSALA
http://bit.ly/CensusPSALA


Ang gabay na ito ay naglalaman ng mensahe na pwede mong i-share sa madaming 
klase ng plataporma ng social media tungkol sa importansya at epekto ng Senso.

Banggitin o i-tag ang mga 
organisasyon sa iyong 

post para mapalawak ang 
epekto.

Gu
sto

 mong gumawa ng sarili m
ong social m

edia posts?.

#2020Census

 I access ang mga opisyal 
na logo ng Senso 2020 at 

istilong gabay at sampol na 
larawan dito.

City of  
Los Angeles

Mayor  
Eric Garcetti 

@MayorOfLA

@LACity

California 
Census

@CACensus

http://bit.ly/CensusLogos


Sikapin na ang iyong nasasakupan na Mapabilang bago pa maging huli. 

Gamitin ito sa Mayo.  Isama sa mensahe na may kaukulang larawan sa pag post. 
I-klik ang mga litrato para makakuha ng mga makokopyang dokumento.

Tayo’y nasa follow-up na yugto

1. Ipagdiwang natin ang mga kontribusyon ng #AAPI
komunidad sa ating kulturang tanawin. Mapabilang
sa #2020Census ay makakatulong na hubugin ang
kinabukasan ng L.A. census.lacity.org

2. Mas nakakatanda ay nakakadagdag sa masiglang L.A.
Lahat ng tao sa lahat ng edad ay kailangang mapabilang!
#OlderAmericansMonth

3. Kunin ang mga katotohanan: ang #2020Senso ay
nagtatanong ng  simpleng katanungan, pero hindi ka nila
tatanungin na bayaran mo sila. #2020Census
census.lacity.org

4. Ang pagsali sa #2020Senso ay nakakatulong magbigay
ng pondo para sa libreng tanghalian pang eskwelahan,
espesyal na edukasyon at marami pa sa iyong komunidad
na eskwelahan para sa susunod na 10 taon. Sumumpa para
#Mapabilang ngayon! census.lacity.org

http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayFBIG
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter
http://bit.ly/MayTwitter


Sikapin na ang iyong nasasakupan na Mapabilang bago pa maging huli. 

Gamitin ito ngayong June. Isama sa mensahe na may kaukulang larawan sa pag post. 
I-klik ang mga litrato para makakuha ng mga makokopyang dokumento.

Tayo’y nasa follow-up na yugto

1. Malaki ang epekto ng senso.  Hanganan ng mga distrito
sa isang estado, lokal at pederal na antas ay nanggagaling
sa datos ng Senso.  Mananaliksik at non-profits na samahan
ay umaasa sa datos para mas mabuting masilbihan ang mga
komunidad sa buong L.A. Sumumpa para mapabilang.

2. Anong gusto mo para sa 2020?  Gumawa ng 10 taong
hamaon na mahalaga.  Kumpletuhin ang #2020Census
online, sa telepono o sa koreo hanggang Octubre 31.
census.lacity.org

3. Sumasakay ng bus o tren? Datos sa Senso ay tumutulong
pondohan ang bilyon bilyong gawad sa pangpublikong
transportasyon.  Ang pederal na gobyerno ay hindi alam kung
anong proyekto ang popondohan kung walang tamang bilang
ng mga tao. #2020Census census.lacity.org

4. Ang komunidad ng #LGBTQ ay nararapat respetuhin at
bigyan ng karapatan na #Mapabilang sa #2020Census. Ang
iyong sagot ay makakatulong itaguyod and karapatang sibil
at tamang larawan ng L.A. sa susunod na 10 taon.

5. Walang hindi panahon para sa mga sunog at hindi inaasahang
kalamidad sa L.A.  Sa pagsagot sa #2020Census, binibigayan mo ang mga
tumutugon sa hindi inaasahang panahon ng impormasyon na kailangan
nila para tumulong sumagip ng buhay. #2020Census census.lacity.org

http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneFBIG
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA
http://bit.ly/JuneTwitterLA


I-check ang mga nilalaman na galling sa mga partner

https://2020census.gov/
https://wecountla.org/
https://californiacensus.org/
https://census.lacounty.gov/
https://hagasecontar.org/


Alamin ang marami pang mga 
bagay tungkol sa 2020 Senso, 
mag download ng mga flyers, 

alamin ang mga mahihirap 
bilangin na mga distrito 

kunseho at iba pa sa  
census.lacity.org




