
BE COUNTED MABILANGSER CONTADOS

The U.S. Census determines federal funding for important community 
services that help support our families, and determine our fair share of 
representation in California and Washington D.C. The next Census is in 
Spring 2020. Let’s ensure all Glendale residents are counted so we can 

put these resources to good use here at home!

For more information

Para más información

Para sa karagdagang impormasyon

Հավելյալ տեղեկությունների համար

자세한 내용은

GlendaleCounts.com  (818) 548-4844

세다세다Եղեք ՀաշվառվածԵղեք Հաշվառված



Why the Census Matters
Every 10 years, people accross the country and in California fill out the Census 

in order to have an accurate count of all poeple in the United States. The 2020 

Census will help decide how billions of dollars will reach our families. Your 

response to the Census helps determine funding for dozens of programs that 

provide essential resources to our community, including schools, child care 

programs, road maintenance projects, and social assistance programs.

It’s Safe and Confidential
Information collected during the 2020 Census cannot be shared or used 

against you in any way. Your information is only used to generate statistics, 

cannot be shared with immigration or law enforcement agencies, and cannot 

be used to determine your eligibility for government benefits. Your privacy 

and security are taken seriously.

Census Timeline

March 12-20 March 16-24 March 26 - April 3 April 1 April 8-16 April 20-27

Invitations
Mailed

Reminder
Letters

Reminder
Postcard

Census
Day

Hard copy
Census 
Mailed

Final 
Postcards 

Mailed
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ԱՄՆ մարդահամարով որոշվում է համայնքային կարևոր ծառայությունների 
համար հատկացվող դաշնային ֆինանսավորումը, որն օգնում է աջակցել 
մեր ընտանիքներին, ինչպես նաև՝ որոշվում է մեր ներկայացուցչության 

արդար բաժինը Կալիֆորնիայում և Վաշինգտոնում: Հաջորդ 
մարդահամարը տեղի կունենա 2020 թվականի գարնանը: Եկեք համոզվենք, 

որ Գլենդելի բոլոր բնակիչները հաշվառվեն, որպեսզի կարողանանք այս 
ռեսուրսները պատշաճ կերպով օգտագործել այստեղ` տանը:

For more information

ԳԼԵՆԴԵԼԸ

Para más información

Para sa karagdagang impormasyon

Հավելյալ տեղեկությունների համար

자세한 내용은

GlendaleCounts.com  (818) 548-4844

세다세다Եղեք ՀաշվառվածԵղեք Հաշվառված

ՀԱՇՎՈՒՄ Է



Ինչու՞ է մարդահամարը կարևոր
Յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ անգամ ողջ երկրում և Կալիֆորնիայում անց է կացվում 

մարդահամար, որպեսզի ԱՄՆ-ում բոլոր մարդկանց ճշգրիտ հաշվառում լինի։ 2020 

թվականի մարդահամարը կօգնի որոշել, թե ինչպես են միլիարդավոր դոլարները 

հասնելու մեր ընտանիքներին: Մարդահամարի Ձեր պատասխանը օգնում է որոշել 

բազմաթիվ ծրագրերի ֆինանսավորումը, որն ապահովում է մեր համայնքի համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսներ, այդ թվում՝ դպրոցներ, երեխաների խնամքի ծրագրեր, 

ճանապարհների պահպանման ծրագրեր և սոցիալական աջակցության ծրագրեր:

Այն ապահով է և գաղտնի
2020 թվականի մարդահամարի ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունը չի կարող որևէ 

կերպ տարածվել կամ օգտագործվել Ձեր դեմ: Ձեր տվյալներն օգտագործվում են միայն 

վիճակագրություն կազմելու նպատակով, դրանք չեն կարող փոխանցվել ներգաղթի 

գործակալությանը կամ իրավապահ մարմիններին, ինչպես նաև չեն կարող օգտագործվել` 

պետական նպաստների իրավասությունը որոշելու համար: Ձեր գաղտնիությանը և 

անվտանգությանը լրջորեն են վերաբերվում։ 

Մարդահամարի ժամանակացույցը 

Մարտի 12-20 Մարտի 16-24
Մարտի 26 - 
ապրիլի 3 Ապրիլի 1 Ապրիլի 8-16 Ապրիլի 20-27

Հրավերների 
ուղարկում

Հիշեցման 
նամակ

Հիշեցման 
թերթիկ

Մարդահամարի 
օրը

Մարդահամարի 
տպագրված 

հարցաթերթիկի 
ուղարկում

Վերջնական 
հիշեցման 
թերթիկի 

ուղարկում



BE COUNTED MABILANGSER CONTADOS

미국 센서스 인구조사로 우리 가정을 돕기 위한 중요한 커뮤니티 서비스에 관한 연방정부 
자금이 결정되고, 캘리포니아 주와 워싱턴 D.C. 의회 의원 선출권의 상당 부분이 결정됩니
다. 다음번 인구조사는 2020년 봄입니다. 글렌데일 주민 수를 전부 세어서, 이러한 자원을 

가정을 위해 유용하게 사용합시다! 

글렌데일
인구집계

자세한 내용은

Para más información

Para sa karagdagang impormasyon

Հավելյալ տեղեկությունների համար

자세한 내용은

GlendaleCounts.com  (818) 548-4844

세다세다Եղեք ՀաշվառվածԵղեք Հաշվառված



인구조사가 왜 중요합니까
10년 마다,미국 전체 인구를 정확하게 집계하기 위하여 전국과 캘리포니아 
주 전체에서 인구조사를 작성합니다. 2020 인구조사로 수십억 달러를 우리 
가족에게 가게 하는 방법을 결정하게 됩니다. 여러분이 인구조사에 하는 응답에 
따라서, 학교, 육아프로그램, 도로유지 프로젝트, 사회보조 프로그램 등의 필수 
자원을 커뮤니티에 공급하는 수십개의 프로그램에 대한 자금이 결정됩니다.

안전하고 비밀이 보장됩니다. 
2020 인구조사에서 수집한 정부는 공유하지 않으며 어떤 식으로나 여러분에게 
불리하게 사용하지 않습니다. 여러분의 정보는 통계 계산에만 사용되고 이민국이나 
사법당국과 공유하지 않으며, 정부 보조금을 받을 자격을 결정하기 위해 사용하지 

않습니다. 여러분의 사생활과 안위를 진지하게 생각합니다. 

인구조사 일정

3월 12일- 
20일

3월16일- 
24일

3월26일 – 
4월 3일 4월 1일 4월 8일- 

16일
4월 20일- 

27일

초대장 발송 알림 편지 알림 엽서 센서스 날 센서스 인쇄물 
발송

알림 엽서 
발송
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El Censo de los Estados Unidos determina los fondos federales para 
servicios comunitarios importantes que ayudan a mantener a nuestras 

familias, y determina nuestra parte justa de representación en California 
y Washington DC. El próximo Censo es en la primavera de 2020. 

¡Asegurémonos de que todos los residentes de Glendale sean contados 
para que podamos poner estos recursos en buen uso aquí en casa!

CUENTA

Para obtener más información

For more information

Para sa karagdagang impormasyon

Հավելյալ տեղեկությունների համար

자세한 내용은

GlendaleCounts.com  (818) 548-4844

세다세다Եղեք ՀաշվառվածԵղեք Հաշվառված



Porqué es importante el Censo
Cada 10 años, las personas en todo el país y en California completan el censo 

para tener un recuento exacto de todas las personas en los Estados Unidos. 

El Censo 2020 ayudará a decidir cómo miles de millones de dólares llegarán 

a nuestras familias. Su respuesta al Censo ayuda a determinar la financiación 

de docenas de programas que proporcionan recursos esenciales para nuestra 

comunidad, incluidas escuelas, programas de cuidado infantil, proyectos de 

mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social.

Es seguro y confidencial
La información recopilada durante el Censo 2020 no se puede compartir 

ni utilizar en su contra de ninguna manera. Su información solo se usa para 

generar estadísticas, no se puede compartir con las agencias de inmigración o 

de aplicación de la ley, y no se puede usar para determinar su elegibilidad para 

los beneficios del gobierno. Su privacidad y seguridad se toman en serio.

Cronograma del Censo

12-20 
de marzo

16-24 
de marzo

26 de marzo- 
3 de abril

1 de 
abril

8-16 
de abril

20-27 
de abril

Envío de las 
invitaciones

Cartas de 
recordatorio

Postal de 
recordatorio

Día del 
Censo

Envío de 
la copia 

impresa del 
Censo

Envío de 
las postales 

finales
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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

Ipinadala 
ang mga 

Imbitasyon

Mga 
Paalalang 

Sulat

Paalalang 
Postcard

Araw ng 
Census

Ipinadala 
sa Koreo 
ang Hard 

copy 
Census 

Ipinadala 
sa koreo 

ang 
panghuling  
Postcards 
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