Alamin ang Iyong mga
Karapatan sa Sensus

MGA TAGASALIN NG WIKA

Ang 12 na suportadong mga wika upang
mabuo ang Sensus online at sa telepono ay:
Arabiko
Espanyol
Haitian Creole
Hapon
Koreano
Polish

Portuguese
Pranses
Ruso
Tagalog
Tsino
Vietnamese

Ang mga gabay ay mayroon sa
Braille at Malaking Pahayagan.
Find census language guides
at census.gov.

alaskacounts.org

PAGSASALING-WIKA

Mayroong mga tulong na gabay sa wika
at mga kard ng pagkakakilanlan sa:
Albanian
Aleman
Amharic
Arabiko
Armenian
Bahasa
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Burmese
Croatian
Czech
Espanyol
Farsi
Gjurati
Griyego
Haitian Creole
Hapon
Hindi
Hmong
Hudyo

Hungarian
Igbo
Ilokano
Italyano
Khmer
Koreano
Lao
Lithuanian
Malayalam
Marathi
Navajo
Nepali
Olandes
Pagsenyas ng
Amerikano
American
Sign Language
Polish
Portuguese
Pranses
Punjabi

Romanian
Ruso
Serbian
Sinhala
Slovak
Somali
Swahili
Tagalog
Tamil
Telegu
Thai
Tigrinya
Tsino
Turkish
Twi
Ukranian
Urdu
Vietnamese
Wikang
Yiddish
Yoruba

MGA MAPAPAGKUNAN

PAGKAPRIBADO: censuscounts.org
KASARIAN: queerthecensus.org
WIKA: countmein2020.org

alaskacounts.org

Pagkapribado
•	Ang mga indibidwal na tugon
sa sensus ay kompidensyal. Ang
impormasyon ay hindi gagamitin
sa labas ng Kawanihan ng Sensus
[Census Bureau].”
•	Ang impormasyong ito ay
mananatiling di-kilala.
•	Ang sensus ay magbibilang ng
mga bilang ng tao.
•	Poprotektahan ng mga batas ang
iyong impormasyon: Ang mga
empleyado na nagbabahagi ng
datus ng sensus ay sasailalim sa
panahon sa kulungan at multa
hanggang sa $250,000.

Paninirahan

Kasarian

Pabahay

• H
 indi ka hihilingin na ibunyag
ang iyong katayuan sa
pagkamamayan.

•	Ang Sensus ay magtatanong kung
ang iyong kasarian ay lalaki o
babae.

•	Ang iyong katayuan sa imigrasyon
ay hindi mahalaga sa pagbuo ng
sensus.

•	Kung hindi ka tumugon, ang
Kawanihan ng Sensus ay gagamit ng
estadistikang modelo upang hulaan
kung ano ang “dapat” na sagot.

•	Kung mas maraming tao ang
nakatira sa iyong tirahan na labis
sa pinapahintulutan ng iyong
maylupa o botser ng pabahay,
sagutin ng matapat kung ilang
tao ang nakatira roon. Isama ang
mga hindi miyembro ng pamilya at
lahat ng mga bata na ipinanganak
bago ang Abril 1, 2020.

•	Ang layunin ay isang buo at
tumpak na bilang ng bawat
naninirahan sa Estados Unidos.

•	Maaari mong sariling-kilalanin
ang iyong kasarian na ikaw ay
pinakamalapit na mas sariling
nakikilala.
•	Kung iniwan mo ang tanong na
blangko, tataas ang pagkakataon
ng isang pagbabalik-bisita ng isang
tagapanayam ng sensus.

• H
 indi makikita ng mga maylupa
ang iyong indibidwal na
impormasyon o gamitin ang datus
laban sa iyo.

