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Gaano ba kasama kung hind ko 
sasagutin ang senso? 
 
Kung ang mga batang nasa hustong gulang 
ay hindi sapat ang bilang sa L.A., maaaring 
mabawasan ang pagpopondong pederal 
para sa mga Grant ng Cal at Pell. Maaaring 
magkaroon ito ng malubhang epekto sa 
mga mag-aaral sa kolehiyo sa ating lungsod 
na kailangan ng tulong upang matustusan 
ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. 
 
Kailangan bang sagutan ng mga 
mag-aaral na galing sa ibang 
bansa ang senso? 

Oo! Lahat ng nakatira sa U.S. ay kailangang 
mabilang bilang bahagi ng senso kada 
sampung taon, kabilang ang mga mag-aaral 
na galing sa ibang bansa na nag-aaral sa 
mga kolehiyo at unibersidad. Kailangang 
mabilang ang mga mag-aaral na galing sa 
ibang bansa (kahit na ano pa ang estado 
ng pagkamamamayan) kung saan sila mas 
madalas nakatira sa pagsapit nang o bago 
mag-Abril 1, 2020 (Araw ng Senso).

Paano ko matitiyak na ako ay 
nabilang?

Kung naninirahan ka nang mag-isa (hindi 
sa opisyal na pabahay para sa mga mag-
aaral), kailangan mong bilangin ang 
iyong sarili at lahat ng taong nasa iyong 
sambahayan. Isang survey lamang bawat 
sambahayan ang maaaring ipasa.

Dapat na ikaw ay mabilang kung saan ka 
mas madalas nakatira sa pagsapit nang o 
bago mag-Abril 1, 2020 (Araw ng Senso).

Kung nakatira ka sa pabahay para sa mga 
mag-aaral, kailangan mong mabilang bilang 
bahagi ng bilang ng senso ng kolehiyo 
(kahit na ikaw ay nakatigil sa pag-aaral o 
naka-bakasyon).

Kung naninirahan ka kasama ang iyong mga 
magulang, tiyaking isasama ka nila sa bil-
ang sa kanilang survey.

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.
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