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Paano nakakaapekto ang senso 
sa mga walang tirahan? 
 
Mayrooong humigit kumulang na mahigit 
36,000 na mga indibidwal at mga pamilya 
na walang tirahan sa Lungsod ng Los 
Angeles, ayon sa Bilang ng Walang Tirahan 
sa Kalakhang Los Angeles noong 2019 
(2019 Greater Los Angeles Homeless 
Count) ng Awtoridad ng mga Serbisyo 
sa Walang Tirahan sa Los Angeles (Los 
Angeles Homeless Services Authority). 
Ang hindi sapat na pagbilang sa mga 
indibidwal na ito ay maaaring magresulta 
ng pagkawala ng bilyong dolyares para 
sa mga programang pinopondohan ng 
pederal na pamahalaan na nagbibigay 
benepisyo sa kanila, kabilang ang Seksyon 
8 ng Programa para sa Housing Choice 
Vouchers, ang Health Care for the 
Homeless Program, at ang mga Programa 
para sa Runaway and Homeless Youth. 
 
Paano makakatiyak ang mga 
provider ng serbisyo para sa mga 
walang tirahan ng isang tumpak 
na bilang?  
Mahalagang ang populasyon ng mga 
walang tirahan sa L.A. ay tumpak na 
mabilang upang matiyak ang ating 
makatarungang bahagi ng pederal na 
pagpopondo para sa mga mahahalagang 
serbisyong pampubliko. Makipagtulungan 
sa iyong lokal na Komite sa Kumpletong 

Pagbilang (Complete Count Committee) at 
tanggapan ng Kawanihan sa Senso ng U.S. 
upang makabuo ng mga makabuluhang 
estratehiya sa pagbibigay ng serbisyo 
at tumukoy ng mga lokasyon kung saan 
nakatira ang mga tao. 
 
Paano mabibilang ng Kawanihan 
sa Senso ng U.S. ang mga 
indibidwal na nakakaranas ng 
kawalan ng tirahan? 
 
Pagbilang Batay sa Serbisyo (Service-Based 
Enumeration)
(Marso 30 - Abril 1, 2020)
Upang mabilang ang mga tao at lugar kung 
saan sila nakakatanggap ng mga serbisyo 
(kabilang ang mga shelter at mga soup 
kitchen) at sa mga lokasyon sa labas tulad 
ng mga kampo (encampment).
 
 
Pagbilang sa mga Hindi Permanenteng 
Lokasyon
(Abril 9 - Mayo 4, 2020)
Upang mabilang ang mga taong walang 
permanenteng tirahan sa mga hindi 
permanenteng lokasyon, tulad ng mga 
hotel at motel.
 
 
Ang tanong sa survey ng senso
Itinatanong sa mga tumutugon na isama 
ang sinumang pansamantalang tumutuloy 
sa kanilang tahanan, na maaaring hindi pa 
naisasama sa bilang ng sambahayan.

Ang Iyong Gabay sa Senso 2020 
para sa provider ng serbisyo para sa 
mga walang tirahan

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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