Kumpletuhin
ang 2020 Senso
Ngayon!
Nakakatulong ang paggugol ng ilang minuto lamang para sagutan ang
9 na simpleng tanong para tukuyin ang mga dolyar na magpopondo sa
mahahalagang programa para sa susunod na 10 taon.
Naglalaan ang Senso ng bilyun-bilyong dolyar para tulungang suportahan
ang mga pangunahing serbisyo sa komunidad, kasama ang:

$

MGA PASILIDAD SA
PANGANGALAGANG
PANGKALUSUGAN AT MGA
SERBISYONG PANG-EMERGENCY

MGA PROGRAMA
PARA SA NUTRISYON
NG MGA BATA

MGA PROGRAMA
SA PABAHAY AT
EDUKASYON

PAGPAPAUNLAD NG
EKONOMIYA AT PAGLIKHA
NG MGA TRABAHO

Makakatulong ang mga taga-California na maabot ang kumpletong
pagbilang sa pamamagitan ng paglahok sa isa sa tatlong paraan:

Online
my2020census.gov

Sa pamamagitan ng
Telepono sa
844-330-2020

Sa pamamagitan
ng Sulat (Mail)
Kumpletuhin at ibalik ang
iyong form ng Senso!

Karapat-dapat ang lahat ng mga komunidad sa oportunidad na
umunlad at maglaan para sa kanilang mga pamilya.

Ang iyong data ng 2020 Senso ay ligtas, protektado, at kumpidensiyal.
CaliforniaCensus.org

@CACensus
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