
 

IKAW AYIKAW AY MAHALAGA SA 2020  

Census  
Fact Sheet

ISANG MENSAHE MULA SA CALIFORNIA LABOR

Palakasin ang ating puwersa bilang manggagawa at magtatag 
ng mas mahusay na California!

ANG IYONG BOTO

Karagdagang Impormasyon:
US CENSUS: 2020census.gov
CALIFORNIA CENSUS CaliforniaCensus.org
PEDERASYON NG CA LABOR  CaliforniaLabor.org  
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✬✬✬
TIMELINE 

NG CENSUS
CENSUS 101: Bakit kailangang 

sagutin mo ang 2020 census

MARSO 12-20
Ipapadala ang mga 

imbitasyon para kumpletohin 
ang 2020 census 

questionnaire sa online

MARSO 26-ABRIL 3
Ipinadala ang paalalang 

postcard.
HUWAG IPAGPALIBAN, 

TIYAKING SAGUTIN ANG 
INYONG CENSUS FORM 

BAGO SA ABRIL 30

ABRIL 1
Araw NG CENSUS

ABRIL 8-16
Ang paalala at hard copy 

questionnaire ay ipapadala 
sa koreo

APRIL 20-27 
Ang panghuling postcard ay 
ipinadala sa koreo bago ang 
personal na pag-follow up

Pagpondo sa ating mga Komunidad»  Handaang Pananghalian sa mga Paaralan. Mga Ospital. 
Pagpapabahay. Imprastraktura Mga suporta para sa mga 
pamilyang nangangailangan. Ang pederal na pondo ay humuhubog 
sa mga araw-araw na pangangailangan ng ating komunidad.

Isang Boses para sa mga Manggagawa 
sa California»  Ang mga naninirahan ay maaaring gumamit sa census para suportahan 

ang mga inisyatibo ng komunidad ukol sa legislasyon, kalidad-ng-
buhay at adbokasiya na nakatuon sa kapakanan ng trabahador.

Pagpondo sa mga Trabaho sa Unyon»  Ang pederal na pondo base sa mga resulta ng Census ay 
sumusuporta sa daan-daang libong trabaho sa publiko at 
pribadong sektor, karamihan doon ay unyon. 

Walang Katanungan Ukol sa Citizenship  »  Pinagpasyahan ng Korte Suprema na ang katanungan ukol sa 
citizenship ay hindi maaaring idagdag sa 2020 Census. 

Ligtas at Kumpidensyal »   Hindi illalabas ng gubyerno ang mga impormasyon na personal 
na magpapakilala sa indibidwal to ibang indibidwal o ahensya 
hanggang 72 taon pagkaraan ng pagsagot sa census.

Napakadaling Makuha»   Sagutin ang census sa ONLINE! Sa telepono o sa Mail.


