
BE COUNTED MABILANGSER CONTADOS

Tinutukoy ng U.S. Census ang pederal na pondo para sa mga mahalagang 
serbisyo ng komunidad na tumutulong sa pagsuporta sa ating mga pamilya, 
at tinutukoy nito ang ating patas na bahagi sa representasyon sa California 

at Washington D.C. Ang susunod na Census ay sa Spring 2020. Tiyakin natin 
na ang lahat ng naninirahan sa Glendale ay kabilang para magamit natin 

ang mga resources na ito sa kabutihan ng ating sariling komunidad!

For more information
Para más información

Para sa karagdagang impormasyon

Հավելյալ տեղեկությունների համար

자세한 내용은

GlendaleCounts.com  (818) 548-4844

세다세다Եղեք ՀաշվառվածԵղեք Հաշվառված

KABILING 
AND



Bakit Mahalaga ang Census 
Bawat 10 taon, ang mga tao sa kabuuan ng bansa at sa California ay sasagot 

sa Census para magkaroon ng wastong bilang ng lahat ng tao sa Estados 
Unidos.  Ang 2020 Census ay makakatulong sa pagpapasya kung paano aabot 
ang bilyun-bilyong dolyar sa ating mga pamilya. Ang sagot ninyo sa Census ay 
makakatulong sa pagpasya ng pagpopondo sa mga maraming programa na 

nagbibigay ng mga mahalagang mapagkukunan sa ating komunidad, kabilang 
ang mga paaralan, mga programa sa pangangalaga ng bata, mga pruyekto sa 

pagpapanatili ng mga kalsada, at mga programa sa panlipunang tulong.

Ito ay Ligtas at Kumpidensyal
Ang impormasyon na nakolekta sa 2020 Census ay hindi maaaring ipabahagi 

o gamitin laban sa iyo sa anumang paraan. Ang iyong impormasyon ay 
gagamitin lamang para gumawa ng mga istatistika, hindi maaaring ipabahagi 
sa imigrasyon o sa mga ahensya sa pagpapatupad ng batas, at hindi maaaring 

gamitin bilang batayan ng iyong kwalipikasyon sa mga benepisyo ng 
gubyerno. Ang iyong privacy at katiwasayan ay lubhang pinapahalagahan.

Timeline ng Census

Marso 12-20 Marso 16-24 Marso 26 - Abril 3 Abril 1 Abril 8-16 Abril 20-27
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