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Ano ang relasyon ng senso at 
mga may-ari ng negosyo? 
 
Kada limang taon, nagsasagawa ang 
Kawanihan ng Senso ng U.S. ng Sensong 
Pang-ekonomiko (Economic Census). 
Nakakatulong ang nakuhang impormasyon 
sa mga kasalukuyan at hinaharap na 
may-ari ng negosyo na gumawa ng may-
kaalamang desisyon tungkol sa lahat mula 
sa kung saan magbubukas o magpapalawak 
ng negosyo hanggang sa kung magkano 
dapat ang suweldo na dapat nilang ibayad 
sa kanilang mga empleyado. Nakakatulong 
ito sa mga ahensiya ng lokal na pamahalaan 
na masukat ang ekonomikong pagganap 
ng kanilang rehiyon. Nakakatulong din 
ang datos ng senso para sa pederal na 
pagpopondo para sa mga pagpapabuti ng 
mga impraestruktura at mga proyekto sa 
transportasyon--mga isyu na direktang 
nakaugnay sa pang-ekonomikong pag-
unlad at kalidad ng buhay, na nakakaapekto 
sa kung saan nagkakaroon ng mga negosyo 
at mga trabaho. 
 
Ano ang sasabihin ko sa aking 
mga empleyado tungkol sa 
senso?
 
Dapat na hikayatin mo ang iyong mga 
empleyado na kumpletuhin ang senso at 
mabilang. Kung hindi lalahok ang mga 
tao, makokompromiso ang mahalagang 
impormasyon at pederal na pondo.

Hindi magkakaroon ng tumpak na datos 
ang mga may-ari ng negosyo upang 
magamit sa pagtukoy kung saan sila dapat 
na magbukas ng negosyo o ng demograpiko 
ng mga potensiyal na mga kustomer. Hindi 
magkakaroon ng kumpletong larawan 
ang mga lokal na ahensiya kung paano 
gumagana ang lokal na ekonomiya. At 
ang pederal na pamahalaan ay maaaring 
malaktawan ang mga pagpapabuti sa 
inyong komunidad. 

Paano makatutulong ang mga 
negosyo, kamara ng commerce 
at iba pang mga grupo sa mga 
pagsisikap sa pag-outreach ng 
sensus?
 
Maging Embahador para sa Pagtataguyod 
ng Senso upang ipakalat ang impormasyon 
tungkol sa kahalagahan ng senso sa mga 
miyembro ng chamber at mga kostumer. 
Isaalang-alang na mag-organisa ng Census 
Action Kiosks (Mga Puwesto sa Pagkilos 
para sa Senso) sa inyong tanggapan o 
breakroom para sa mga empleyadong 
walang regular na access sa internet. Isama 
ang mga mensahe para sa senso 2020 sa 
mga programa, serbisyo, newsletter, at 
website.

Ang Iyong Gabay sa Senso 2020 
para sa may-ari ng negosyo

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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