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(Mga Puwesto sa Pagkilos para sa Senso) 
sa mga paaralan at ibang mga lokasyon sa 
Lungsod at County ng Los Angeles. 
 
Maaari ko bang sagutan ang 
survey sa aking sariling wika?
 
Ang survey (at ang opsiyon sa toll free na 
pagtawag) ay makukuha online sa Ingles 
at 12 higit pang mga wika (Espanyol, 
Tsino, Vietnamese, Koreano, Ruso, Arabe, 
Tagalog, Polako, Pranses, Haitian Creole, 
Portuges, at Hapon). Ang nakasulat na 
survey ay available lamang sa Ingles at 
Espanyol. Gayunpaman, ang Kawanihan 
ng Senso ng U.S. ay magkakaroon ng mga 
glosaryo sa wika at mga gabay na available 
sa 59 wikang hindi Ingles. 
 
Maaari ba akong makakuha 
ng higit pang impormasyon sa 
senso mula sa paaralan ng aking 
anak? 
 
Sa 2019, magbibigay ang LAUSD ng mga 
workshop sa senso sa mga pamilya bilang 
bahagi ng kanilang kampanya, We Are 
One LA Unified: Standing With Immigrant 
Families. (Tayo ay Isang Nagkakaisang LA: 
Naninindigan Kasama ang mga Pamilyang 
Imigrante.) Isasama rin ng LAUSD ang 
mga impormasyon tungkol sa senso sa 
iba-ibang wika sa ilan sa kanilang ibang 
mga kasalukuyang programa para sa mga 
magulang at mga mag-aaral.

Paano makakaapekto ang Senso 
sa mga mag-aaral sa LAUSD at 
kanilang mga pamilya? 
 
Ang Los Angeles Unified School District 
(LAUSD) ang pangalawang pinakamalaking 
distrito ng paaralan sa bansa, na mayroong 
tinatayang 694,096 na mag-aaral sa 
maagang bahagi ng kabataan, K-12, at 
edukasyon para sa mga nasa hustong 
gulang. Mahalaga sa mga mag-aaral at 
kanilang mga pamilya na mabilang upang 
matiyak na matatanggap ng lungsod ang 
bahagi nito sa pederal na pagpopondo 
para sa mga kritikal na programa sa 
edukasyon tulad ng Head Start, espesyal na 
edukasyon, mga gawad ng Titulo I sa mga 
paaralan sa mga komunidad na mababa ang 
kita, at mga tanghalian sa paaralan. 
 
Kailan at paano ako tutugon sa 
survey ng Senso? 
 
Sa unang bahagi ng 2020, papadalhan ka 
ng notipikasyon sa iyong tirahan kasama 
ang mga instruksiyon kung paano sagutan 
ang survey ng senso online. Ang Araw 
ng Senso ay Abril 1, 2020. Maaari mo 
ring sagutan ang survey sa pamamagitan 
ng pagtawag sa isang numero na toll-
free, pagsagot ng survey na nakasulat 
na ipapadala sa iyong tirahan kung hindi 
ka makakatugon online, o hintayin ang 
tagakuha ng senso na pumunta sa iyong 
tirahan. Kung wala kang access sa internet 
sa iyong tirahan, maaari kang pumunta sa 
isa sa daandaang mga Census Action Kiosks 

Ang Iyong Gabay sa Senso 2020 
para sa mga mag-aaral sa LAUSD  
at mga magulang

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
https://achieve.lausd.net/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=47248&dataid=68431&FileName=Fingertip%20Facts2018-19_EnglishFinalDS.pdf
https://2020census.gov/en/contact-us.html
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