
Ilustración:
Stephanie Syjuco
‘Color Checker (Pileup 2)’

Para sa impormasyon:  

www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

MGA BOTANTE,
Sa susunod na dekada, maaaring mabawasan ng isang 
representante ang California sa Kongreso kung may 
kakulangan sa pagbilang sa 2020 Sensus. Kapag 
kinompleto ninyo ang Sensus, pinoprotektahan ninyo 
ang inyong boses, kapangyarihan sa pagboto, at ang 
pagkapantay-pantay ng representasyon sa gobyerno. 

Simula Marso 12, kompletuhin ninyo ang kumpidensyal na survey 
ng Sensus na may 9 na tanong—online, sa telepono o sa mail—ang 
bawat tao na kabilang sa inyong kabahayan (kabilang din kayo), 
citizen man o hindi, ay magdadala ng $20K sa inyong komunidad 
sa susunod na 10 taon.

Umaasa ang California sa inyo. Kompletuhin ang inyong Sensus  
at ipagbigay-alam ang tungkol dito sa lahat ng kakilala ninyo. 
www.ComeToYourCensus.us

MGA BOTANTE, 
SAGUTAN NATIN 
ANG SENSUS.



Ilustración:
Andrew Li of Creativity Explored
‘Buses, Bikes, Scooters and Cars’

Para sa impormasyon:  

www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

MGA KOMYUTER, 
Alam ba ninyo ang 2020 Sensus ang siyang magiging 
batayan ng mga desisyon kung ano ang ruta ng MUNI  
at kung saan itatayo ang mga negosyo?

Simula Marso 12, kompletuhin ninyo ang kumpidensyal na survey 
ng Sensus na may 9 na tanong—online, sa telepono o sa mail— 
at ang bawat tao na kabilang sa inyong kabahayan (kabilang din 
kayo), citizen man o hindi, ay magdadala ng $20K sa inyong 
komunidad sa susunod na 10 taon. Mapupunta ang pondo na  
ito sa pagaayos ng mga daan, pampublikong transportasyon,  
sa pagpapaunlad ng mga negosyo, pangangalaga sa kalusugan, 
mga paaralan, abot-kayang pabahay, at iba pa.

Dagdag pa rito, maaaring mabawasan ng isang representante  
ang California sa Kongreso kung may kakulangan sa pagbilang  
sa 2020 Sensus. Kapag kinompleto ninyo ang Sensus, 
pinoprotektahan ninyo ang inyong boses, kapangyarihan sa 
pagboto, at pagkapantay-pantay ng representasyon sa gobyerno. 

Kompletuhin ang inyong Sensus at ipagbigay-alam ang tungkol 
dito sa lahat ng kakilala ninyo. www.ComeToYourCensus.us

MGA KOMYUTER, 
SAGUTAN NATIN 
ANG SENSUS.



MGA ESTUDYANTE,
Alam ba ninyo ang 2020 Sensus ang siyang magiging 
batayan ng inyong kapangyarihan sa pagboto o kung 
makatatanggap kayo ng makatarungang bahagi ng 
mahalagang pondo para sa programa ng edukasyon?

Simula Marso 12, kompletuhin ninyo ang kumpidensyal na survey  
ng Sensus na may 9 na tanong—online, sa telepono o sa mail—ang 
bawat tao na kabilang sa inyong kabahayan (kabilang din kayo), 
citizen man o hindi, ay magdadala ng $20K sa inyong komunidad  
sa susunod na 10 taon. Kasali rito ang mga programa na kailangan  
ng mga estudyante para magkaroon ng matagumpay na buhay, 
katulad ng programa para sa pagsasanay ng mga titser, libreng 
almusal at tanghalian sa paaralan, teknolohiya para sa classroom,  
Title I na pondo para sa paaralan ng mga estudyante na low-income, 
special edukasyon, Head Start, at iba pa. 

Umaasa ang kinabukasan ninyo sa inyo. Kompletuhin ang inyong 
Sensus at ipagbigay-alam ang tungkol dito sa lahat ng kakilala ninyo. 
www.ComeToYourCensus.us

Ilustración:
Lava Thomas 
Clockwise: ‘Childhood: Salomon, 
Self Portrait II, Self Portrait, Lavialle’

Para sa impormasyon:  

www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

MGA 
ESTUDYANTE, 
SAGUTAN NATIN 
ANG SENSUS.



Ilustración:
Antonio Benjamin of 
Creativity Explored
‘Houses’

Para sa impormasyon:  

www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

MGA NANGUNGUPAHAN,
Alam ba ninyo ang 2020 Census ang siyang magiging 
batayan ng kung ilan ang dapat na itayo na mga unit ng 
abot-kayang pabahay sa San Francisco?

Ang sensus ay isang kumpidensyal na survey na may 9 na tanong  
at nakakatulong ito upang makuha ninyo ang makatarungang  
bahagi na tax credit, energy assistance, importanteng serbisyo  
pang emerhensya, pangangalaga sa kalusugan, tulong sa pagkain, 
pampublikong transportasyon, pangangalaga sa bata at sentro  
para sa matatanda, mga paaralan, pagayos ng daan, pampublikong 
transportasyon, at iba pa.

Simula Marso 12, kompletuhin ninyo ang kumpidensyal na survey ng 
Sensus na may 9 na tanong—online, sa telepono o sa mail—ang bawat 
tao na kabilang sa inyong kabahayan (kabilang din kayo), citizen man  
o hindi, ay magdadala ng $20K sa inyong komunidad sa susunod na 
10 taon para sa mga importanteng serbisyo. Dagdag pa rito, maaaring 
mabawasan ng isang representante ang California sa Kongreso kung 
may kakulangan sa pagbilang sa 2020 Sensus.

ompletuhin and inyong Sensus at ipagbigay-alam ang tungkol dito sa 
lahat ng kakilala ninyo. www.ComeToYourCensus.us

MGA 
NANGUNGUPAHAN, 
SAGUTAN NATIN 
ANG SENSUS.



Para sa impormasyon:  

www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

MGA PAMILYA,
Alam ba ninyo ang 2020 Sensus ang siyang magiging batayan ng 
mga desisyon kung makatatanggap ang ating mga lola at lolo, 
magulang, anak—pati na rin ang mga sanggol—ng makatarungang 
bahagi nila ng pederal na pondo para sa pangangalaga sa 
kalusugan, tulong sa pagkain, pampublikong transportasyon, 
pangangalaga sa bata at sentro para sa matatanda, mga paaralan, 
abot-kayang pabahay, at iba pa? Ito ang pinagkukunan ng 
pamilya ng mga pangangailangan upang mamuhay nang malusog 
at matagumpay. 

Simula Marso 12, kompletuhin ninyo ang kumpidensyal na survey na may 9 
na tanong—online, sa telepono o sa mail—at ang bawat tao na kabilang sa 
inyong kabahayan (kabilang din kayo), citizen man o hindi, ay magdadala ng 
$20K sa inyong komunidad sa susunod na 10 taon. Kapag kinompleto ninyo 
ang Sensus, pinoprotektahan ninyo ang inyong boses, kapangyarihan sa 
pagboto, at pagkakapantay-pantay ng representasyon. 

Kompletuhin and inyong Sensus at ipagbigay-alam ang tungkol dito sa lahat 
ng kakilala ninyo. www.ComeToYourCensus.us

MGA PAMILYA, 
SAGUTAN NATIN 
ANG SENSUS.

Artwork:

For Freedoms (Hank Willis 
Thomas and Emily Shur 
in collaboration with Eric 
Gottesman and Wyatt Gallery 
of For Freedoms), ‘Freedom 
from Want’, 2018. 



Para sa impormasyon:  

www.ComeToYourCensus.us
#ComeToYourCensus

MGA PAMILYA,
Alam ba ninyo ang 2020 Sensus ang siyang magiging 
batayan ng mga desisyon kung makatatanggap ang ating 
mga lola at lolo, magulang, anak—pati na rin ang mga 
sanggol—ng makatarungang bahagi nila ng pederal na 
pondo para sa pangangalaga sa kalusugan, tulong sa 
pagkain, pampublikong transportasyon, pangangalaga 
sa bata at sentro para sa matatanda, mga paaralan, abot-
kayang pabahay, at iba pa? Ito ang pinagkukunan ng pamilya 
ng mga pangangailangan upang mamuhay nang malusog at 
matagumpay. 

Simula Marso 12, kompletuhin ninyo ang kumpidensyal na survey na 
may 9 na tanong—online, sa telepono o sa mail—at ang bawat tao na 
kabilang sa inyong kabahayan (kabilang din kayo), citizen man o hindi, 
ay magdadala ng $20K sa inyong komunidad sa susunod na 10 taon. 
Kapag kinompleto ninyo ang Sensus, pinoprotektahan ninyo ang 
inyong boses, kapangyarihan sa pagboto, at pagkakapantay-pantay 
ng representasyon. 

Kompletuhin and inyong Sensus at ipagbigay-alam ang tungkol dito 
sa lahat ng kakilala ninyo. www.ComeToYourCensus.us

MGA PAMILYA, 
SAGUTAN NATIN 
ANG SENSUS.

Artwork:

For Freedoms (Hank Willis Thomas and  
Emily Shur in collaboration with Eric Gottesman 
and Wyatt Gallery of For Freedoms), ‘Freedom 
from Want’, 2018. 


