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Bakit mahalaga ang senso sa 
mga taong namumuhay ng may 
mga kapansanan?
 
Ayon sa estimasyon ng populasyon ng 2018 
ng Kawanihan ng Senso ng U.S., sa pagitan 
ng 2013-2017, 6.3% ng mga taga-Los 
Angeles na mas bata sa edad na 65 ay nag-
ulat ng pagkakaroon ng kapansanan.

Ang mga bingi o may kahirapan sa 
pandinig, bulag, o mga nakakaranas 
ng ibang kapansanan sa pag-unawa ay 
kailangang makita at mabilang. Lahat, 
anuman ang kapansanan ay naapektuhan 
ng hindi tumpak na bilang ng senso. 
Nakokompromiso ang pederal na pondo 
para sa pangangalagang pangkalusugan, 
mga programa sa pagbibigay ng tulong 
o proteksiyon sa mga tao at politikal na 
pangangatawan kapag hindi lumalahok ang 
lahat sa senso. 
 
Maa-access ba ng mga may 
kapansanan ang palatanungan 
ng senso?
Ang mga taong hindi makakapagpasa ng 
palatanungan online ay maaaring tumawag 
sa hotline ng Senso upang kumpletuhin 
ang palatanungan o kumuha ng nakasulat 
na palatanungan mula sa isang tagakuha 

ng senso upang sagutan. Ang mga local 
na Embahador para sa Pagtataguyod 
ng Senso at Komite sa Kumpletong 
Pagbilang ay nakikipagtulungan din sa mga 
organisasyong nakabatay sa komunidad 
upang lumapit sa mga indibidwal na 
maaaring mayroong kapansanan sa 
pagsasalita, wika, paningin o ibang uri 
at maaaring kailangan ng tulong sa 
pagkumpleto ng palatanungan. Higit pa 
rito, magbibigay ang Kawanihan ng Senso 
ng mga glosaryo ng wika at gabay na video 
at naka-print, na magiging available sa 59 
wika na hindi Ingles, kabilang ang American 
Sign Language, Braille, at malalaking print.  

Magiging available ba ang 
palatanungan sa mga taong 
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 Iyong Gabay sa Senso 2020 
para sa mga indibidwal na may 
mga kapansanan

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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