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Ano ang ibig sabihin 
ng senso para sa mga 
nangungupahan? 
 
Itinuturing na pinakamahirap na bilangin 
ang mga nangungupahan. Sa Lungsod 
lamang ng Los Angeles, mahigit kalahati 
ng tinatayang 4 na milyong residente 
(63%) ang naninirahan sa mga inuupahan 
na yunit ng pabahay. Kritikal na lahat ng 
mga nangungupahan sa Lungsod ng L.A. 
ay maisama sa bilang upang matiyak na 
makukuha ng lungsod ang makatarungang 
bahagi ng pederal na pagpopondo ng mga 
programang nagbibigay ng benepisyo sa 
mga nangungupahan, kabilang ang Seksyon 
8 ng mga Programa sa Housing Choice 
Vouchers and Assistance Payments, ang 
Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP), at mga sentro ng kalusugan sa 
lokal na komunidad. 
 
Awtorisado ba ang may-ari 
ng bahay na aking tinitirahan 
na magbigay ng impormasyon 
tungkol sa akin sa isang 
empleyado ng senso? 
 
Kung hindi makakuha ng sagot ang isang 
empleyado ng senso mula sa iyo, sila ay 
kinakailangang makipag-ugnayan sa may-
ari o namamahala ng inuupahang tirahan 
para sa kailangang impormasyon. Maaari 
itong magdulot ng hindi sapat na bilang, 
dahil maaaring hindi alam ng mga may-
ari ang tumpak na bilang ng mga tao o 
pamilyang naninirahan sa kanilang  
ari-ariang pinapaupahan.

Sino sa aking sambahayan ang 
kailangang mabilang? 
 
Mahalaga na lahat ng naninirahan o 
tumutuloy sa iyong address (kabilang 
sa loob ng iyong apartment o bahay, sa 
garahe, o sa camper sa iyong ari-arian) 
ay maisama sa bilang sa Abril 1, 2020. 
Kabilang dito ang mga sanggol, bata, 
nasa hustong gulang, matatanda, at mga 
taong walang relasyon sa iyo. Tatanggapin 
lamang ng Kawanihan ng Senso ng U.S. 
ang isang survey sa bawat sambahayan, 
kung kaya’t napakahalaga na ang lahat 
ay tamang maisama sa bilang sa unang 
pagkakataon. 
 
May ipapadala ba sa aking 
tirahan na mula sa pamahalaang 
pederal? 
 
Pupunta lamang ang mga tagakuha 
ng senso sa iyong tahanan kung wala 
sa iyong sambahayan ang tumugon sa 
survey sa huling bahagi ng Abril 2020. 
Sa pagkakataong ito, hihilingin sa iyo ng 
tagakuha ng senso na kumpletuhin ang 
palatanungan nang personal. Gayunpaman, 
karaniwang nahihirapan ang mga tagakuha 
ng senso na makapasok sa mga gusali 
ng apartment, kung kaya’t maraming 
nangungupahan ang hindi naisasama sa 
bilang. Upang maiwasang may pumunta sa 
iyong tirahan, dapat na kumpletuhin ang 
palatanungan ng senso sa pinakamaagang 
pagkakataon mula sa pagkatanggap ng 
ipinadalang notipikasyon sa koreo.

Ang Iyong Gabay sa Senso 2020 
para sa mga nangungupahan

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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https://census.lacity.org/sites/g/files/wph1201/f/5.30.19_renters%20in%20la.pdf

