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Kung hindi ko masasagutan ang 
senso Gaano ba ito kasama?  
 
Higit sa $115 bilyon ang nagagastos 
kada taon sa mga paaralan, sa California 
pangangalagang pangkalusugan, pabahay, 
transportasyon, at iba pang mahahalagang 
programa sa California na tinutukoy ng 
datos ng senso.

Noong 2010, tinatayang 74,000 na mga 
bata ang hindi nabilang sa County ng Los 
Angeles. Nakakaapekto ang hindi tumpak 
na bilang sa mga pagpopondo para sa mga 
programang nagseserbisyo sa mga bata, 
kabilang ang Head Start, ang Children’s 
Health Insurance Program (CHIP), ang 
Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP, mga food stamp), at ang National 
School Lunch Program. Ang iyong mga 
aksiyon ngayon ay makakaapekto sa iyong 
mga anak at kanilang hinaharap. Gawin ang 
iyong parte upang tiyakin na lahat sa iyong 
sambahayan ay mabibilang.  
 
Sino ang kailangang mabilang? 
 
Lahat ng taong nakatira o madalas na 
nakatira sa iyong address (kabilang ang 
garahe o camper sa iyong ari-arian) ay 
kailangang mabilang, anuman ang kanilang 
edad. Bilangin lahat ng bata, kabilang ang 
mga sanggol at bagong panganak, kahit 
na nasa ospital pa sila pagsapit ng Abril 
1, 2020 (Araw ng Senso). Ang mga bata 
na hinahati ang kanilang oras sa dalawang 

bahay sa buong taon ay dapat na bilangin 
sa sambahayan kung saan sila nakatira sa 
Abril 1, 2020. Tiyaking ipaalala sa taong 
sumasagot ng survey ng senso sa inyong 
sambahayan na bilangin ang lahat ng mga 
bata. 
 
Anong mga tanong ang makikita 
sa senso? 
 
Itatanong ng survey ang mga sumusunod 
na impormasyon sa bawat tao:
• edad
• petsa ng kapanganakan
• pinagmulang Hispanic o Latino
• lahi
• relasyon sa ulo ng sambahayan
• kasarian
• nangungupahan o may-ari ng bahay
• ibang mga tanong (tulad ng pangalan 

ng bawat tao at numero ng telepono ng 
sambahayan) 

Aabutin ng humigit-kumulang 10 minuto 
upang makumpleto ang palatanungan, 
ngunit maaaring mas matagal kung 
may ibang mga taong nakatira sa iyong 
sambahayan.

Hindi hihilingin sa iyo na ibigay 
ang iyong social security number o 
kalagayan sa imigrasyon ng sinuman 
sa iyong sambahayan. 

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-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.

https://census.lacity.org/tagalog/home

