Maging daan
para sa
pagbabago
sa iyong
komunidad.

Ang paghubog
sa kinabukasan mo
ay nakasalalay
kung saan ka
bibilangin.

Bawat 10 taon, lahat ng
naninirahan sa Estados Unidos
ay binibilang sa senso–isang
beses lang at doon sa tamang
lugar.

Para sa
karagdagang
impormasyon:

Makatutulong ang inyong
sagot para masigurong
ang higit sa $675 bilyong
pederal na pagpopondo
ay mailalagak bawat taon
sa angkop na lugar para
suportahan ang edukasyon,
pangangalagang
pangkalusugan, serbisyong
pamatay-sunog, at iba pa.
Nakasalalay sa data ng senso
ang maraming mga desisyon
tungkol sa kung paano
gagamitin ang perang ito.
Ang buo at wastong bilang
ay kritikal rin para matukoy
kung ilang kinatawan
sa Kongreso ang kailangan
ng bawat estado.
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Mahalagang
matukoy
kung saan
ka bibilangin
Patnubay para sa
iba’t ibang sitwasyong
pamumuhay
D-BR-AS-TG-385

Magpabilang
sa tamang lugar
Sa pangkalahatan, dapat
mong bilangin ang sarili mo
kung saan ka naninirahan
at natutulog nang madalas.
Pero maglaan ng
karampatang atensyon kung:
Sinasagutan Mo Ang
Palatanungan ng Senso
Para sa Inyong Sambahayan
(Mga Magkakasama sa
Tirahan)
Sa iyong pagsagot,
bilangin ang lahat ng bata,
kabilang ang mga sanggol,
na kadalasa’y nakatira o
natutulog sa inyong tirahan
– kahit na hindi mo sila anak.
Kung nagpapalipat-lipat sila
ng sambahayan, bilangin kung
nasaan sila sa Abril 1, 2020.
Kalilipat Pa Lang
Bilangin ang sarili sa bagong
address kung nakalipat ka na
pagsapit ng Abril 1, 2020.

Nangungupahan
Bilangin ang sarili kung saan ka
nakatira. Kahit na hindi mo pag-aari
ang tirahan, kailangan mo pa ring
makibahagi. Huwag kalimutang
bilangin ang iyong pamilya at mga
kakuwarto.
Estudyante sa Kolehiyo
Kung hindi ka nakatira sa
dormitoryo, bilangin ang sarili
sa address sa labas ng campus–
kahit pa umuuwi ka sa tirahan ng
iyong mga magulang kapag may
bakasyon sa eskuwela. Kabilang
rin sa pagbilang na ito ang mga
international na estudyante.
Naglilingkod sa Sandatahang
Lakas
Kung hindi ka nakatira sa kuwartel
ng militar –at hindi ka nakatalaga
o ipinadala sa labas ng Estados
Unidos–bilangin ang sarili kung saan
ka madalas nakatira at natutulog,
maging sa loob man ito o labas ng
base militar.

Naninirahan sa mga
Grupong Tirahan
Para sa mga taong nakatira
dito sa Abril 1, 2020,
makikipag-ugnayan ang
tauhan ng Kawanihan ng
Senso sa kinatawan ng inyong
gusali para masigurong
mabibilang kayo. Maaari
o maaaring hindi kayo
pasagutin sa indibidwal na
palatanungan ng senso.
Mga Dormitoryong
Pangkolehiyo
Mga kwartel ng militar
Mga tirahan na may
taga-alaga (nursing
home)
Mga group home
Mga masisilungan
Mga Pang-psychiatric
na Pasilidad
Mga Bilangguan

Para sa karagdagang impormasyon:

2020CENSUS.GOV/tl.

