2020 Senso: Timeline
MGA MILYARYA NG KAWANIHAN NG
SENSO

ANO ANG MAAARING GAWIN UPANG
MAKATULONG SA PAGLABAS SA BILANG O
GET OUT THE COUNT (GOTC)

Tag-araw 2019 - Marso 2020 --- Ang Pagbabatid at Edukasypn
EneroSetyembre
2019

Magbubukas ang Kawanihan ng Senso
> 200 na mga lugar ng opisina ng
senso.

Simulan ang kampanya ng pagbabatid at
edukasyon: Sabihin sa iyong komunidad
tungkol sa senso at kung bakit mahalaga ang
partisipasyon!
Makibahagi ng impormasyon tungkol
oportunidad ng trabaho ng 2020 na Senso
kasama ang iyong mga komunidad at tumulong
sa pag-aplay ng mga tao.

Setyembre
2019
pasulong

Mga rekluta ng Kawanihan ng Senso
at pagarkila ng pansamantalang
tauhan ng linang ng Senso.

Ipagpatuloy ang pagbabatid at mga kampanya
ng edukasyon.

Enero
2020

Senso sa Tulong ng Talatanungan
libreng- toll sa mga bukas na linya ng
telepono.

Ipagpatuloy ang pagbabatid at mga kampanya
sa edukasyon:
• Ibahagi ang pagmensahe ng GOTC at
mga factsheets.
• Makipag-ugnay sa midya at magpost sa
sosyal midya.
• Magplano at maglingkod sa mga
kaganapang pakikipagtulungan.
• Magplano sa Pangangalap.
• Magpaliwanag kung paano isinasagawa
ang sesno at kung paano rumesponde
ang mga tao.

Ang suporta sa telepono ay
inihahandog sa Ingles at 12 na mga
hindi Ingles na wika kasama ang Intsik
(Mandarin at Kantonese), Niponggo,
Korean, Tagalog, at Bietnamese.

Ipagpatuloy ang pakikibahagi ng mga
oportunidad ng trabaho at pagbigay ng tulong
sa aplikasyon sa trabaho.

Planuhin ang iyong nasa-lugar na pagtulong at
pangangalap para sa susunod na aspekto ng
GOTC simula Marso – paglikom ng mga tao na
rumesponde sa senso.

Marso-Abril 2020 --- Pagresponde ng mga Tao sa Senso
Marso 12 20, 2020

Ang Kawanihan ng Senso ay
Ang pagganyak ng mga tao na rumesponde sa
magpapadala sa koreo ng mga
senso:
materyales sa lahat ng mga
• Makipag-ugnay sa iyong komunidad
sambahayan na may impormasyon
tungkol sa senso.
tungkol sa paano rumesponde nang
• Makibahagi sa mga flyers at mga
online (kasama ang pambihirang ID ng
factsheets.
sambahayan) at tulong sa
• Ipagpatuloy ang midya at mga
pinagkukuhanan ng postal mail . Ang
kampanya sa soyal na midya.
online na responde sa plataporma ay
• Pangangalap sa mga lugar na mahiraplive sa panahon nang unang
mabilang.
pagpapadala sa koreo. Ang Kawanihan
ay magpapadala rin sa koreo ng
pormang papel sa 20 na porsyento ng
sambahayan na nagsususpetsiya na
may pinakamababang antas ng access
sa internet.

Magpapadala ang Kawanihan ng Senso Ibigay sa mga tao ang impormasyon at suporta
ng liham ng paalala sa mga
na kailangan sa pagresponde:
sambahayan na hindi rumesponde.
• Manguna sa mga kaganapang
pagtulong.
Marso 26 - Ang Kawanihan ng Senso ay
• Magbigay ng mga oportunidad sa mga
magpapadala ng postkard ng paalala
Abril 3,
tao na kumuha ng tulong sa
sa mga sambahayan na hindi
2020
pagresponde sa sensus.
rumesponde.
• Ipagpatuloy ang midya at mga
kampanya ng sosyal na midya.
Abril 1,
Ito ang Opisyal na 2020 Araw ng
Ipagpatuloy ang pangangalap sa mga lugar na
2020
Senso!
mahirap-mabilang sa pamamagitan ng pagkatok
Abril 8 - 16, Ang Kawanihan ng Senso ay
sa mga pinto, phone-banking, at ibang mga
2020
magpapadala ng liham na paalala at
aktibidad.
pormang papel.
Tip: Kung may sinuman ang hindi nakakaalam
ng kanilang pambihirang ID sa pagresponde ng
Abril 20 Ang Kawanihanh ng Senso ay
27, 2020
magpapadala ng panghuling paalala sa online, sila ay maaari pa ring magsumite sa
pamamagitan ng website ng Kawanihan ng
postkard.
Senso sa pagbigay ng kanilang address.
Marso 16 24, 2020

Mayo - Hulyo 2020 --- Follow- up sa Hindi Pagresponde na Antas
Mayo 4,
2020
Mayo Hulyo 2020

Itutukoy ng Kawanihan ng Senso ang
mga hindi rumesponde sa Senso.

Paghimok sa mga tao na rumesponde sa
senso kung hindi pa nila nagawa ito.

Sagutin ang mga katanungan ng miyembro ng
Magpapadala ang Kawanihan ng Senso
komunidad tungkol sa senso at tanggalin ang
ng mga manggagagwa na bumisita sa
takot kung bakit bumibisita ang mga
mga sambahayan na hindi nagbalik ng
manggagawa kung hindi sila rumesponde.
kanilang mga forms o hindi sumagot
sa karamihan ng mga katanungan.
Ang mga online na form at linya ng
Tulong sa Talatanungan ng Senso ay
bukas pa rin sa mga tao na
rumesponde.

Antas ng Pagkatapos na Pagkuha ng Senso
Hunyo Setyembre
2020

Pagsukat sa Natapos na Enumerasyon
upang masukat ang sakop ng
pagkakamali (mga taong hindi
napabilang sa pagbilang o nabilang
nang higit sa isa) sa Senso ng 2020.

Disyembre
31, 2020

Taning para sa Kawanihan ng Senso na
i-ulat ang kabuuang populasyon ng
estado sa Presidente para sa mga
layuning pagbabahagi.

Maaaring makita ang karagdagang mga pinagkukunan tungkol sa senso, kasama ang mga factsheets para
sa miyembro ng komunidad at mga organisasyon na base sa komunidad, sa
www.countusin2020.org/resources.

