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•

Kailangang kumpletuhin ang isang form ng Senso para sa lahat ng residente sa isang
sambahayan

•

Inaatas ng Konstitusyon ng Estado Unidos na kumpletuhin ng lahat ng residente
ang form ng Senso kada 10 taon sa isang pagbilang sa buong bansa

•

Alinsunod sa batas, hindi maaaring ibahagi ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang
mga tugon ng indibidwal sa publiko, mga pang-estado o lokal na pamahalaan,
imigrasyon, o anumang iba pang organisasyon

•

Aabot ng humigit-kumulang 15 minuto ang pagsagot sa palatanungan, na maaaring
mas matagal sa malalaking sambahayan, at nagtatanong ito ng 9 na tanong tungkol
sa address, edad, lahi, at kaugnayan sa ibang mga residente sa sambahayan

•
•

Magsisimula online ang Senso 2020 sa gitna ng Marso 2020
Simula Mayo 2020, magsisimula ang mga manggagawa ng Senso na isa-isang
puntahan ang mga sambahayan na hindi pa nakakakumpleto sa Senso para hilingin
sa kanila na sumagot
Makakatanggap ang lahat ng sambahayan ng sulat na may mga tagubilin sa kung
paano sagutan ang Senso sa pamamagitan ng mga sumusunod na opsyon:

PAANO

Online

Telepono

Gamit ang computer,
tablet, o smart phone

Gamit ang
numerong 1-800

Ingles, Espanyol, Chinese, Vietnamese, Koreano, Ruso, Arabe,
Tagalog, Polish, Pranses, Haiatian Creole, Portuges, at Hapon

Sa tahanan

Sa library

Maaaring humiling ng papel
na form ang mga sambahayn
Naka-print sa wikang

Available sa

SAAN

Papel

Ingles at Espanyol

Sa mga lokasyon sa komunidad
na malapit sa iyo
Tingnan ang listahan sa
www.contracosta.ca.gov/QA
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