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Bakit mahalaga ang 
senso sa mga provider 
ng pangangalagang 
pangkalusugan?
 
Ang mga klinika, kompanya ng insurance o 
seguro sa kalusugan, lokal na pamahalaan, 
at mga unibersidad ay umaasa sa datos ng 
senso upang magkaroon ng may-kaalaman 
na desisyon tungkol sa mga polisiya, 
pagtatasa ng mga kailangan ng komunidad, 
at higit pa. 

Ayon sa estimasyon ng populasyon ng 
senso noong 2018, 17.2% ng mga residente 
ng Los Angeles na mas bata sa edad 
65 ay walang insurance. Nakakatulong 
ang mga impormasyon mula sa datos ng 
senso na pondohan ang mahahalagang 
programa tulad ng Medicaid, Medicare 
Part B, Supplemental Nutrition Program 
for Women, Infants, and Children (WIC), 
Children’s Health Insurance Program 
(CHIP), mga sentro ng kalusugan, at higit 
pa. Sa California, (ayon sa datos ng senso 
noong 2010, “Counting for Dollars 2020”), 
mahigit $55 bilyon ang nakalaan para 
lamang sa Medicaid. 
 
Paano mabibilang ang mga 
pasyente sa ospital o mga 
nursing home?   
 
Dapat na lahat ay mabilang kung saan ka 
nakatira o natutulog nang mas madalas 

sa o bago mag-Abril 1, 2020 (Araw ng 
Senso). Ang mga ospital at mga nursing 
home ay itinuturing na group quarters 
(tirahang panggrupo). Sa unang bahagi ng 
2020, ang mga kinatawan ng Kawanihan 
ng Senso ng U.S. ay makikipag-ugnayan sa 
iyong pangasiwaan upang tingnan kung ang 
iyong pasilidad ay nagpaplano na direktang 
magpasa ng datos sa Kawanihan ng Senso 
o kung ang mga itinalagang empleyado ay 
kukuha ng mga nakasulat na palatanungan 
ng senso mula sa mga pasyente.

Magiging available ba 
ang palatanungan sa mga 
pasyenteng hindi nagsasalita ng 
Ingles?
 
Oo. Online, magiging available ang 
palatanungan sa 12 wikang ito: Espanyol, 
Tsino (Simplified), Vietnamese, Koreano, 
Ruso, Arabe, Tagalog, Polako, Pranses, 
Haitian Creole, Portuges, at Hapon. 
Magbibigay din ng tulong ang hotline ng 
senso sa mga wikang ito at mga device sa 
pakikipag-ugnayan para sa mga bingi.

Ang mga nakasulat na palatanungan ay 
magiging available sa Ingles at Espanyol.

Ang mga glosaryo ng wika at gabay na 
video at naka-print ay magiging available 
sa 59 na wika na hindi Ingles, kabilang 
ang American Sign Language, Braille, at 
malalaking print.

Ang Iyong Gabay sa Senso 2020 
para sa mga provider ng  
pangangalagang pangkalusugan

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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