
Sarbey para sa Pagpaplano (Planning Survey) ng MOHCD

Mayor’s Office of Housing and Community Development (MOHCD) Planning Survey

1. Ano ang kailangan ninyo at ng inyong pamilya para makakuha ng
pabahay at manatili sa pabahay sa San Francisco? Pakitsek ang hanggang
sa limang (5) bagay. *

Pag-eempleyo – Mas mataas na kita

Pag-eempleyo – Malapit ang pinagtatrabahuhan

Pinansiyal - Subsidyo sa upa, voucher o pinansiyal na tulong sa pabahay
o iba pang mas murang pabahay

Pinansiyal - Tulong sa Relokasyon/paglilipat (tulong sa aplikasyon,
depositong pera at iba pa)

Pinansiyal - Tulong sa down payment o paunang bayad

Pinansiyal - Tulong sa utang sa pagkakasanla mortage, bayarin sa HOA
o para maiwasan ang pagkakaremate o foreclosure

Pabahay– Mas napapasukan o mas naiaayon na unit para sa mga taong
may kapansanan

Pabahay - Mga pagpapakumpuni/modipikasyon ng pabahay

Pabahay – Mas abot-kayang pabahay

Pabahay – Mas maraming proteksiyon para mapahintulutan akong
manatili sa aking pabahay

Legal – Pagpigil sa pagpapaalis sa bahay o pakikipagnegosasyon sa
nagpapaupa o landlord

Pagpaplano -- Tulong sa mga utang o cfredit (pagpapayo/pag-aayos ng
credit)

Pagpaplano - Pagbabadyet

Mas mahuhusay na serbisyo

Mas mahuhusay na transportasyon

Mas mahuhusay na paaralan



Mas magagandang libangan sa labas ng gusali (outdoor recreation)

Higit na kaligtasan

Iba pa:  

 *

Wala – hindi ko kailangan ng anumang bagay na kaugnay ng pabahay sa
panahong ito, at gayon din ang aking pamilya



2. Bukod sa mga serbisyo sa pabahay, ano-ano pang serbisyo ang
pinakamahalaga para sa inyo at/o sa inyong pamilya? Pakitsek ang
hanggang sa limang (5) bagay. *

Mga Benepisyo - Tulong para sa CalWorks, SNAP, MediCal,
Pangkalahatang Tulong at iba pa

Pangangalaga sa bata - Abot-kayang pangangalaga sa bata

Pangangalaga sa bata - Mga programang after-school (pagkatapos ng
klase)

Edukasyon - Mga klaseng ESL (pag-aaral sa Ingles)

Edukasyon - GED at mga programa para sa pagkuha ng diploma sa high
school

Pag-eempleyo - Pagkakaroon ng trabaho

Pag-eempleyo - Pag-aaral ng mga bagong kakayahan

Kaalamang pinansiyal/pagba-badyet

Kalusugan - mas mahusay na daan para magkaroon ng pangangalaga sa
kalusugan

Kalusugan - kalusugan ng isip (mental health) /tulong para masugpo ang
paggamit ng droga at iba pang sangkap

Legal - suporta sa imigrasyon

Legal – mga karapatan ng konsumer/ karapatang sibil

Legal - mga karapatan ng manggagawa/ karapatan sa pag-eempleyo

Legal - pag-iwas sa pag-alis sa tinitirhan

Wellness (kagalingan ng katawan at isip) – Pagkakaroon ng
masustansiyang pagkain

Wellness (kagalingan ng katawan at isip) – Pagkakaroon ng libangan

Iba pa:  

 *

Wala – hindi ako gumagamit o nangangailangan ng anumang serbisyo
sa panahong ito, at gayon din ang aking pamilya



Programs and services

3. Paano ninyo karaniwang nalalaman ang tungkol sa mga serbisyong ito?
Pakitsek ang lahat ng naaangkop. *

311

Website/Opisina ng MOHCD

Website/Opisina ng Iba pang Departamento ng Lungsod

Paghahanap sa Internet

Facebook o iba pang social media

Sentrong Pangkomunidad

Pampublikong Aklatan

Simbahan o Paaralan

Pamilya o Kaibigan

Social Worker

Adbertisment sa Bus

Adbertisment sa Radyo o TV

Diyaryo

Mga Nakapaskil na Flyer

Iba pa:  

 *



4. Ano, kung mayroon man, ang mga hadlang sa paggamit ninyo ng mga
programa at serbisyo na makatutugon sa inyong mga pangangailangan?
Pakitsek ang lahat ng naaangkop. *

Hindi ako kuwalipikado para sa mga serbisyo

Hindi ako makapag-aplay sa mga serbisyo dahil walang makuhang mga
espasyo

Hindi kumbinyente sa akin ang lokasyon ng mga programa at serbisyo

Hindi kumbinyente sa akin ang oras ng mga tagabigay ng serbisyo o
provider

Hindi ibinibigay ang mga serbisyo sa aking wika

Masyadong mahal ang mga serbisyo at/o programa

Iba pa:  

 *

Hindi naaangkop

5. Mayroon bang mga serbisyo na kailangan ninyo pero hindi pa ninyo
nahahanap?

Oo, kailangan ko ang mga sumusunod na serbiyso at hindi ko pa
nahahanap ang ma ito  

Hindi, wala na akong kailangang iba pang serbisyo



Jobs and financial stability

6. Ano-anong serbisyong legal ang pinakamagagamit (o posibleng
pinakamagagamit) ninyo o ng inyong pamilya? Pakitsek ang hanggang sa
tatlong (3) bagay. *

Suporta sa mga benepisyo (SSDI, Section 8 o tulong dahil sa mababang
kita, at iba pa)

Proteksiyon sa konsumer/utang (credit)

Depensa laban sa pagpapaalis sa tahanan

Suporta sa imigrasyon

Proteksiyon sa Paggawa/Suweldo

Pagkakatanggal/Pagtiyak ng hindi paglalabas ng mga rekord

Tulong sa mga tiket, singil, multa

Pangkalahatang tulong sa mga usaping legal

Iba pa:  

 *

Wala – hindi ako gumagamit o nangangailangan ng anumang serbisyo
sa mga usaping legal sa panahong ito, at gayon din ang aking pamilya



7. Kung kailangan ninyo ng tulong para magkaroon ng trabaho o mapanatili
ito, alin sa mga sumusunod na serbisyo ang pinaka-importante sa inyo?
Pakitsek ang hanggang sa tatlong (3) bagay. *

GED o Mas mataas na edukasyon/kolehiyo

Bokasyonal na pagsasanay

Pagpapahusay sa aking mga kakayahan sa Ingles

Tulong sa pagharap sa sistema ng hustisya o mga korte

Abot-kayang pangangalaga sa bata

Paggabay (mentorship)/Pagko-coach

Pantrabahong damit, suplay o kagamitan

Transportasyon

Iba pa:  

 *

Wala – hindi ako gumagamit o nangangailangan ng anumang serbisyo
sa panahong ito



Internet access

8. Ano ang kailangan mo at ng iyong pamilya para maging matatag ang
pinansiyal na kalagayan o makapagpalago ng pera? Pakitsek ang
hanggang sa tatlong (3) bagay. *

(Mga) trabahong mas malaki ang kita

Edukasyon

Pagsasanay sa Trabaho

Tulong para mabayaran ang utang

Mas mahusay na pagbabadyet/pagpaplano

Pinansiyal na Edukasyon

Pinansiyal na edukasyon

Pagmamay-ari ng Tahanan

Iba pa:  

 *

Wala - Matatag na ang aking kalagayang pampinansiya sa panahong ito,
at gayon din ang aking pamilya

9. Nakagagamit ba kayo ng internet? Kung oo, saan? Pakitsek ang lahat ng
naaangkop. *

Sa bahay, sa desktop o tablet

Sa smartphone

Sa aklatan, sentrong pangkomunidad o iba pang pampublikong lugar

Sa bahay ng kaibigan o kamag-anak

Sa trabaho

Hindi talaga



Buying a home

10. Nakagagamit ba kayo ng Internet upang makapag-aplay sa mga
oportunidad para sa abot-kayang pabahay? Kasama na nito ang pagsagot
sa form gamit ang internet at pag-a-upload ng mga dokumento *

Oo

Hindi

Hindi naaangkop

11. Ano ang pinakamagandang paraan upang mabigyan kayo ng
impormasyon tungkol sa mga oportunidad sa abot-kayang pabahay?
Pakitsek ang hanggang sa tatlong (3) bagay. *

Website ng MOHCD

Pang-alertang email mula sa MOHCD

Mensaheng text sa aking cell phone

Facebook o iba pang social media

Ahensiya para sa pagpapayo ukol sa pabahay

Iba pang organisasyon na nagbibigay ng mga serbisyo sa komunidad

Adbertisment sa bus

Adbertisment sa radyo o TV

Diyaryo

Nakapaskil na mga flyer

Iba pa:  

 *

Hindi ako interesado sa mga oportunidad para sa abot-kayang pabahay



Housing discrimination

12. Kung interesado kayong bumili ng bahay sa San Francisco, ano sa
palagay ninyo ang pinakamalalaking hamon? Pakitsek ang hanggang sa
tatlong (3) bagay. *

Halaga ng pabahay

Pakikipagkompetensiya sa mga bumibili

Hindi sapat na kita

Kita na walang dokumentasyon

Hindi sapat ang kita sa trabaho

Problema sa utang o credit

Kakulangan ng pagpipinansiya

Hindi makahanap/hindi makaya ang pagbili sa kumbinyenteng lugar

Laki ng mga makukuhang unit

Mga katangian ng puwedeng makuhang mga unit

Iba pa:  

 *

Hindi ko pinag-iisipan ang pagmamay-ari ng tahanan sa San Francisco



13. Nakaranas na ba kayo, o sinuman sa inyong kabahayan ng
diskriminasyon kaugnay ng pabahay sa San Francisco?
Posibleng kaugnay ang diskriminasyon sa inyong mga personal na katangian tulad ng:

Lahi

Kulay

Bansang pinagmulan o mga ninuno

Relihiyon

Kasarian

Estado ng pagiging kasal o pag-aasawa at ng pamilya

Kapansanan

Kasarian o ekspresyon ng kasarian

Seksuwal na oryentasyon

Pinagmumulan ng kita

Henetikong impormasyon

Edad

Taas o timbang

Lugar ng Kapanganakan

Kasama sa mga halimbawa ang:

Diskriminasyon noong sinusubukang umupa o bumili

Diskriminasyon noong sinusubukang umutang

Diskriminasyon noong sinusubukang gumamit ng voucher (tulong pinansiyal) para sa

pabahay

Diskriminasyon noong humihiling ng tulong o modipikasyon para sa inyong

kapansanan

*

Oo, nakaranas na ako (o sinuman sa aking kabahayan) ng
diskriminasyon kaugnay ng pabahay sa San Francisco

Hindi, hindi pa ako nakaranas (o sinuman sa aking kabahayan) ng
diskriminasyon kaugnay ng pabahay sa San Francisco



Housing choices

 1 2 3 4 5  

Walang
mapagpipilian

Pinakamarami
ang
mapagpipilian

14. Nakagawa ka na ba, o sinuman sa inyong kabahayan ng pormal na
reklamon tungkol sa diskriminasyon kaugnay ng pabahay (na tinatawag ring
fair housing complaint o reklamo batay sa mga batas ukol sa
makatarungang pabahay), kanino o saan kayo nagreklamo?

Komisyon sa mga Karapatang Pantao (Human Rights Commission,
HRC) ng San Francisco

Departamento ng Makatarungang Pabahay at Pag-eempleyo ng
California (Department of Fair Housing and Employment, DFHE) ng
California

Departamento para sa Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod ng Estados
Unidos (US Department of Housing and Urban Development, HUD)

Iba pa:  

Hindi naaangkop

15. Mayroong bang nang-harass o nanligalig, o gumanti sa inyo dahil sa
pagrereklamo?

Oo Wala

Mga mapagpipiliang pabahay

16. Sa iskala na 1-5, ano ang pakiramdam ninyo tungkol sa pagkakaroon ng
mapagpipilian kung saan kayo titira? *



17. Kung sa palagay ninyo wala kayong sapat na mapagpipilian kung saan
kayo nakatira, ano-ano ang mga hadlang sa pagtira kung saan gusto
ninyong manirahan? Pakitsek ang lahat ng naaangkop. *

Masyadong mahal ang pabahay doon.

Walang sapat na pabahay doon (kung baga, walang mga bahay na
binebenta o pinauupahan noong naghanap ako)

Hindi ko nararamdamang malugod akong tinatanggap doon

Natanggihan na ako ng pabahay doon

Hindi binibigyan ng akomodasyon ang aking kapansanan ng mg building
o gusali at/o pampublikong espasyo doon

Hindi sapat ang laki/walang sapat na kuwartong matutulugan ang mga
pabahay na naroroon na

Nakatira ako sa building na kontrolado ang upa, at ayaw kong mawala ito

Kailangan kong tumira malapit sa trabaho ko

Kailangan kong tumira malapit sa paaralan ng aking anak/mga anak

Kailangan kong tumira malapit sa aking pamilya/komunidad

Iba pa:  

 *

Hindi naaangkop



Neighborhoods

18. Mayroon ba kayong alinman sa mga sumusunod na seryosong inaalala
tungkol sa inyong tahanan? Pakitsek ang lahat ng naaangkop. *

Masyadong maraming tao ang nakatira sa espasyong mayroon kami

Pinturang may lead o tingga o mapanganib na materyales

Mababang kalidad ng hangin o kakulangan ng bentilasyon

Hindi gumagana ang mga serbisyong pampubliko o utilities (tubig, heat o
pampainit, koryente)

Amag

Mga daga, ipis at iba pang peste

Pisikal na kaligtasan o panganib na magkasunog

Walang mga bagay na kailangan namin para pisikal na makapasok sa
building (mahahawakan, rampa, o elevator)

Iba pa:  

 *

Wala - Wala akong seryosong inaalala



19. Ano ang pinakagusto mo tungkol sa lugar ng mga tindahan o shopping
area sa inyong komunidad? Pakitsek ang hanggang sa tatlong (3) bagay. *

Kumbinyenteng oras na bukas ang mga tindahan

Kumbinyenteng transportasyon

Nasa iisang lugar na ang lahat

Abot-kayang mga bilihin at serbisyo

Mga mapagpipiliang tindahan

Mga tindahan para sa pagkain at groseriya

Mga restawran

Mga lugar para sa pagtitipon ng komunidad

Pakiramdam na idinudulot ng mga katangian o ambiance ng kalye

Pagiging makasaysayan/katangiang pangkultura ng lugar

Pagkakaroon ng natatanging karanasan

Pagsuporta sa lokal na ekonomiya

Iba pa  

 *



20. Ano ang pinaka-ayaw mo tungkol sa lugar ng mga tindahan o shopping
area sa inyong komunidad? Pakitsek ang hanggang sa tatlong (3) bagay. *

Hindi kumbinyente ang lokasyon

Hindi kumbinyente ang oras na bukas ang mga tindahan

Kaunti ang mga mapagpipiliang tindahan

Hindi maganda ang kalidad ng mga bilihin at serbisyo

Kakulangan ng mapaparadahan

Kakulangan ng pampublikong transportasyon

Hindi natatangi o interesante ang lugar

Luma na at hindi na napapaayos ang lugar

Presyo ng mga bilihin at serbesyo

Masyadong masikip

Mga problema sa krimen o kaligtasan

Kakulangan ng malilinis na pampublikong banyo

Walang lugar para makapagtipon

Iba pa:  

 *

Wala sa mga nasa itaas - Wala akong problema sa lokal na lugar kung
saan ako namimili



21. Ano-anong pagpapahusay sa mga pampublikong espasyo ang sa
palagay mo pinakakailangan ng inyong komunidad? Pakitsek ang hanggang
sa tatlong (3) bagay. *

Mga parke at bukas na espasyo

Mga Playground

Mga plaza

Lugar para sa paglilibang na nasa loob ng gusali

Mga malalakaran at maaakyatan (trails and steps)

Mga mural/proyektong pansining

Mga proyekto para sa pagpapaganda ng mga kalye

Mas magagandang bangketa, mas ligtas na tawiran

Iba pa:  

 *



Opinion of MOHCD

22. Ano-anong bagay ang higit na makabubuo ng inyong pakiramdam na
kabilang kayo sa komunidad? Pakitsek ang hanggang sa tatlong (3) bagay.
*

Mga pagtitipong pangkultura

Mga pagtitipon sa pista opisyal

Mga kasiyahan sa komunidad (block parties) o iba pang lokal na
pagtitipon

Mga espasyo para magtipon at magkita-kita

Pagpaplano ng komunidad

Mga oportunidad sa pagboboluntaryo

Mga pagtitipon para sa sports

Social Media (halimbawa, Facebook, Instagram)

Iba pa:  

 *

23. Paano matutulungan ng Lungsod ang kultura ng iyong komunidad (mga
aktibidad, institusyon, at mga puwang)? Mangyaring suriin ang lahat ng
nalalapat.

Pagpapanatili at pagpapalakas ng mga asset ng kultura / komunidad
(mga negosyo, organisasyon, tradisyon, mga kaganapan)

Higit pang suporta para sa mga sining at kultura programming

Iba pa:  

 *



Hindi
Mahusay

Maayos
o Fair Mahusay Napakahusay

Hindi
Naaangkop/NA

Kaalaman ng
mga kawani

     

Kagandahang
tauhan at
propesyonalismo

     

Kalidad ng mga
materyales na
nagbibigay ng
impormasyon

     

Napapanahong
mga tugon

     

Website ng
Departamento

     

Impormasyong Demograpiko

24. Ano ang opinyon mo ukol sa Opisina ng Mayor para sa Pabahay at
Pagpapaunlad ng Komunidad (Mayor’s Office of Housing and Community
Development) sa mga sumusunod na larangan? Kung wala kayong opinyon,
pakilagay ang N/A (Hindi Naaangkop). *



25. Pakitsek ang lahat ng naaangkop.
  *

Nakatira ako sa San Francisco.

Nagtatrabaho ako sa San Francisco

Nagtatrabaho ako sa naka-base sa komunidad na organisasyon sa San
Francisco

Nagmamay-ari ako o nagpapatakbo ng negosyo sa San Francisco

Hindi ako nakatira, nagtatrabaho, nagmamay-ari o nagpapatakbo ng
negosyo sa San Francisco



26. Nakatira ako sa sumusunod na komunidad:
(Kung nagtatrabaho o nagmamay-ari/nagpapatakbo lamang kayo ng
negosyo sa San Francisco, piliin ang komunidad na iyon):

Bayview Hunters Point

Bernal Heights

Castro/Upper Market

Chinatown

Excelsior

Financial District

Glen Park

Golden Gate Park

Haight Ashbury

Hayes Valley

Inner Richmond

Inner Sunset

Japantown

Lakeshore

Lincoln Park

Lone Mountain/USF

Marina

McLaren Park

Mission

Mission Bay

Nob Hill

Noe Valley

North Beach

Oceanview/Merced/Ingleside

Outer Mission

Outer Richmond

Pacific Heights

Portola

Potrero Hill

Presidio

Presidio Heights

Russian Hill

Seacliff

South of Market

Sunset/Parkside

Tenderloin

Treasure Island

Twin Peaks

Visitacion Valley

West of Twin Peaks

Western Addition



27. Kasalukuyan akong nakatira sa: *

Bahay/apartment/kuwarto na binabayaran ko ang upa (kasama rito ang
pabahay na may kasamang suporta o supportive housing, o
pansamantalang pabahay kung nagbabayad kayo roon ng upa)

Bahay/apartment na pagmamay-ari ko

Pabahay na unit para sa estudyante

Pansamantalang sitwasyon na pakikitira sa kaibigan o kapamilya kung
saan hindi ako nagbabayad ng upa (halimbawa, sa sofa ng kaibigan o
miyembro ng pamilya)

Transisyonal na programang residensiyal kung saan hindi ako
nagbabayad ng upa (halimbawa, para sa paggamot, halfway house o
tirahan sa pagtulong sa mga indibidwal matapos makalabas sa
bilangguan, rehabilitasyon, o iba pang katulad na lugar, at iba pa)

Shelter para sa homeless o walang tahanan

Tent, RV, sa labas ng gusali o iba pang istrukturang hindi permanente

Iba pa:  



28. Umuupa ako mula sa: *

Iba pang umuupa o tenant sa aking unit

Pribadong nagpapaupa o landlord (walang subsidyo o voucher)

Pribadong nagpapaupa nang may subsidyo o voucher, halimbawa,
Seksiyon 8

Pribadong landlord para sa unit na Below Market Rate (may presyo na
mas mababa kaysa sa presyo sa merkado)

Awtoridad sa Pabahay ng San Francisco (The San Francisco Housing
Authority)

Developer ng abot-kayang pabahay na siyang nagkakaloob ng subsidyo
sa aking upa

Iba pa:  

29. Nasasaklaw ang edad ko ng sumusunod na pangkat: *

Mas mababa kaysa sa 18 taon

18 - 24 taon

25 - 34 taon

35 - 44 taon

45 - 54 taon

55 - 62 taon

63 taon at higit pa

Mas gusto kong huwag sagutin ito



30. Pakilarawan ang katayuan ng inyong pagkakaroon ng kapansanan: *

Mayroon akong dokumentado nang kapansanan

Mayroon akong kapansanan, pero hindi pa nagagawan ng
dokumentasyon

Wala akong kapansanan

Mas gusto kong huwag sagutin ito

31. Pakilarawan ang katayuan ng inyong pagkakaroon ng HIV: *

Nabubuhay ako nang may HIV o AIDS

Hindi ko alam kung nabubuhay ako nang may HIV o AIDS

Alam kong hindi ako nabubuhay nang may HIV o AIDS

Mas gusto kong huwag sagutin ito



32. Ang mas gusto kong sinasalitang wika ay: *

Filipino

Wikang Pansenyas na Amerikano (American Sign Language)

Espanyol

Mandarin / 普通话

Cantonese / 廣東話

Ruso / русский

Filipino

Korean / 한국어

Vietnamese / Tiếng Việt

Samoan

Arabic

Iba pa:  

33. Ang aking kasarian ay: *

Babae

Lalaki

Genderqueer (walang identipikasyon sa alinman sa mga tradisyunal na
kasarian)/Gender Non-binary (hindi eksklusibong babae o lalaki)

Trans na Babae

Trans na Lalaki

Iba pa:  

Mas gusto kong huwag sagutin ito



34. Ang aking seksuwal na oryentasyon ay: *

Bisexual (dalawa ang kasarian)

Bakla/ Lesbiana/Nagmamahal sa taong pareho ang kasarian

Nagtatanong/Hindi tiyak

Straight/ Heteroseksuwal

Iba pa:  

Mas gusto kong huwag sagutin ito

35. Inilalarawan ko ang aking lahi/etnisidad bilang: (Pakitsek ang lahat ng
naaangkop)

Amerikanong Indian o Katutubong Taga-Alaska:

Amerikanong Indian o Katutubong Taga-Alaska (hindi alam ang
pinagmulang tribu)

Kung alam, pakitukoy ang pinagmulang tribu (halimbawa: Cherokee,
Pueblo, Navajo, at iba pa):  

 *

Asyano:

Tsino

Filipino

Asyano Indian

Vietnamese

Hapon

Koreano

Iba pang Asyano (Thai, Taiwanese, Burmese, at iba pa):  

 *



Itim, Aprikano Amerikano o Aprikano:

Itim o Aprikano Amerikano

Ethiopian

Nigerian

Iba pang Itim o Aprikano (Jamaican, Eritrean, Haitian, etc.):  

 *

Latino/a o Hispaniko:

Mehikano o Chicano

Salvadoran

Nicaraguan

Guatemalan

Puerto Rican

Katutubo

Iba pang Latino/a o Hispaniko (Espanyol, Peruvian, Honduran, at iba pa.):  

 *

taga-Gitnang Silangan o Hilagang Aprika:

taga-Gitnang Silangan o Hilagang Aprika:

Kung alam, pakitukoy (halimbawa: Iranian, Lebanese, Egyptian, at iba pa):  

 *

Katutubong Hawaiiano o iba pang taga-Isla Pasipiko:

Katutubong Hawaiiano

Taga-Samoa

Chamorro

Iba pang taga-Isla Pasipiko (Tongan, Fijian, Marshallese, etc.):  

 *



 *

Puti:

Puti

Kung alam, pakitukoy (halimbawa: Irish, Aleman, Ruso, at iba pa):  

 *

36. Ang kabuuang bilang ng naninirahan (bata at nakatatanda) na nasa
aking kabahayan ay: *

1

2

3

4

5

6

7

8

9 o higit pa



Raffle Entry - Target Gift Card

37. Ang kabuuang gross na kita (bago mabawasan ng buwis) mula sa lahat
ng miyembro ng aking kabahayan ay: *

Mas mababa sa $25,000

$25,000 - $49,999

$50,000 - $74,999

$75,000 - $99,999

$100,000 - $124,999

$125,000 - $149,999

$150,000 at higit pa

38. Ang pinakamataas na antas o lebel ng pag-aaral na nakompleto ko ay: *

Mas mababa pa kaysa sa diploma mula sa high school

Degree o katibayang nakapagtapos sa high school o katumbas nito
(halimbawa, GED)

Kaunting kolehiyo, walang degree

Associate degree (halimbawa, AA, AS)

Bachelor’s degree (halimbawa, BA, BS)

Master’s degree (halimbawa, MA, MS, MEd)

Pampropesyonal na degree (halimbawa, MD, DDS, DVM)

Doctorado (halimbawa, PhD, EdD)



39. Kung gusto ninyong makasali sa raffle o palabunutan para sa 1 mula sa
2 $25 na Target gift card, pakilagay ang inyong email address o numero ng
telepono sa ibaba.  Ang iyong email o numero ng telepono ay hindi
gagamitin para sa anumang iba pang layunin.



Sarbey ng MOHCD tungkol sa Ebalwasyon ng Programa

1. Nakagamit na ba kayo ng alinman sa mga sumusunod na programa ukol sa
pagpapaunlad ng ekonomiya at mga nagtatrabaho o workforce? I-tsek ang lahat
ng nagamit na ninyo. *

Mga Serbisyo sa Pag-eempleyo na
Naka-base sa Inyong Komunidad)
(Nagbibigay ang mga napupuntahang
lugar ng mga workshop o palihan para
sa paghahanda sa trabaho, tulong sa
paghahanap ng trabaho, at
koneksiyon sa mga oportunidad)

Mga Serbisyo sa Pag-eempleyo para
sa Kabataan (18-24) (Edukasyon
tungkol sa mga karera at serbisyo
kaugnay ng pagtatrabaho para sa
kabataan)

Mga Kakayahan para sa mga
Espesipikong Industriya/Mga
Programa ukol sa Pagsasanay sa
mga Partikular na Sektor (Pagsasanay
at sertipikasyon sa apat na umuunlad
na industriya sa San Francisco:
CityBuild Academy (konstruksiyon),
Healthcare Academy, Hospitality
Academy, at TechSF (teknolohiya))

Mga Serbisyo para sa Kahandaan sa
Trabaho (Tulong upang maigpawan
ang dating mga hadlang na posibleng
makapigil sa indibidwal na magkaroon
ng trabaho o pagsasanay. Kasama na
rito ang lisensiya sa pagmamaneho,
GED/HS na diploma, kakayahan sa
kompyuter, at iba pa)

San Francisco Shines/ Façade and
Tenant Improvement Program
(Programa para sa Harapan ng
Tindahan at Pagpapahusay para sa
Umuupa) (Pinagaganda ang harapan
ng mga tindahan at opisina ng mga
negosyo sa pamamagitan ng grant o
tulong pinansiyal, at tulong sa disenyo
at proyekto)

Small Business Development Center
(Sentro para sa Pagpapaunlad ng
Maliliit na Negosyo) (Nagbibigay sa
mga may-ari ng
negosyo/tagapamahala ng libreng
impormasyon, pagsasanay, at pang-
indibidwal o one-on-one na
konsultasyon)

Women Entrepreneurship Fund
(Pondo para sa Pagnenegosyo ng
Kababaihan) (Pinalalakas ang mga
negosyong pagmamay-ari ng
kababaihan sa pamamagitan ng
teknikal na tulong o grant na
hanggang sa $5,000)

Hindi pa ako nakagagamit sa alinman
sa mga programang ito.



San Francisco Revolving Loan Fund
(Pondo ng San Francisco para sa
Pagpapautang sa Maliliit na Negosyo)
(Nagbibigay sa mga negosyo ng
maliliit, mabababa ang interes, at
flexible o nababago-bago ang halaga
at pagbabayad, na utang, nang
hanggang sa $50,000)

2. Nakagamit na ba kayo ng alinman sa mga sumusunod na programa para sa
pagbibigay ng puwesto sa pabahay (housing placement)? I-tsek ang lahat ng
nagamit na ninyo. *

Mga Pinauupahang Unit na Mas Mababa ang Presyo kaysa sa Presyo sa
Merkado (Below Market Rate) at 100% na Abot-kaya ang Halaga (Kasama na
rito ang may diskuwentong pinauupahang unit sa mga development na
kasinpresyo ng presyo sa merkado at 100% na mga gusali para sa abot-
kayang pabahay)

Kasama sa programa ang: Programa para sa Pagmamay-ari ng mga Pabahay
na Mas Mababa ang Presyo kaysa sa Presyo sa Merkado (Below Market
Rate, BMR) Programa ng Pagpapautang Bilang Tulong sa Downpayment o
Paunang Bayad (Down Payment Assistance Loan Program, DALP) para sa
mga Unit na nasa Presyo ng Merkado Mga programa para sa Pagpapayo at
Edukasyon ukol sa Pagmamay-ari ng Tahanan Sertipiko para sa
Pagbabawas sa Buwis Batay sa Utang sa Bahay (Mortgage Credit Certificate,
MCC)

DAHLIA Housing Portal (website ukol sa Pabahay) (Tumutulong sa mga
aplikante na makahanap at makapag-aplay para sa itinataguyod ng Lungsod
na abot-kayang mga oportunidad sa pabahay online)

Programa sa Loterya o Palabunutan sa Pabahay (Housing Lottery Program),
kasama na ang: Sertipiko na Nagbibigay ng Preperensiya (Certificate of
Preference Program, COP) Pagbibigay ng Preperensiya sa Pabahay sa
Umuupa na Nawalan ng Tahanan (Displaced Tenant Housing Preference,
DTHP) Pagbibigay ng Preperensiya sa Nakatira sa Komunidad
(Neighborhood Resident Housing Preference Program, NRHP)

Pagpapayo ukol sa Pabahay at Suporta sa Paghahanap ng Pabahay
(Nagbibigay ng edukasyong pang-indibidwal o one-on-one na pagpapayo
upang makahanap kayo ng mga oportunidad sa abot-kayang pabahay)

Hindi pa ako nakagagamit sa alinman sa mga programang ito.



3. Nakagamit na ba kayo ng alinman sa mga sumusunod na serbisyo sa
pabahay o housing services? I-tsek ang lahat ng nagamit na ninyo. *

Programa para sa mga Nakakabit o Kalapit na Pinauupahang Unit sa Inyong
Tirahan (Accessory Dwelling Unit Program) (Ginagawang mas madali ang
pagbibigay ng permiso para sa mga sekondaryang unit, unit na in-law o may
sariling pasukan, kusina, banyo at iba pa, o cottage o maliit na tirahan)

Pag-iwas sa Pagpapaalis sa Tirahan (Binibigyan ng stabilidad ang pabahay
para sa mga nangungupahan o renter sa pamamagitan ng pagpapayo at
edukasyon sa umuupa, legal na representasyon, at pinansiyal na tulong)

Mga Programa para sa mga May-ari ng Tahanan o Homeowner, kasama na
ang: Programa ng Pagpapautang Bilang Tulong sa Utang sa Bahay
(Mortgage Assistance Loan Program, MALP): Programa sa Pagpapautang
para sa Pagpapatupad ng Naipagpalibang Pagsasaayos ng Bahay na
Lumabag sa Mga Ipinag-uutos ng Batas para sa Kaligtasan (Code Violation
Enforcement-Deferred Rehab, COVER) Mga Utang para sa Pagsasaayos ng
Ari-arian upang Maging mga Tahanan na Mabuti sa Kalusugan (Healthy
Homes Property Rehab Loans)

Supportive Housing (pabahay na may kasamang mga serbisyo) para sa mga
Taong may HIV+ (Suporta, pamamahala sa kaso, at subsidyo sa pag-upa at
pabahay para sa mga taong may HIV/AIDS)

Hindi pa ako nakagagamit sa alinman sa mga programang ito.

4. Nakagamit na ba kayo ng alinman sa mga sumusunod na programang
pangkomunidad? I-tsek ang lahat ng nagamit na ninyo. *

Pinansiyal na Edukasyon (Pinansiyal na edukasyon at pagpapayo upang
matulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng sapat na kakayahang
maitaguyod ang sarili, at mapahusay pa ang pampinansiyang seguridad)

Mga Legal na Serbisyo (Legal na suporta para sa imigrasyon, pag-eempleyo,
personal na kaligtasan, mga benepisyo mula sa gobyerno, karapatan bilang
konsumer, at diskriminasyon)

Mga serbisyo para sa HOPE SF at RAD na residente (Lumilikha ng stabilidad
sa pabahay, pag-angat ng kabuhayan at kahandaan sa trabaho, edukasyon,
kalusugan, at kaligtasan)

Hindi pa ako nakagagamit sa alinman sa mga programang ito.

5. Nasabi ninyo na nakagamit na kayo ng mga sumusunod na programa para sa



Hindi
Mahusay/Poor Maayos/Fair Mahusay/Good Napakahusay/Excellent

Mga Serbisyo sa
Pag-eempleyo
na Naka-base sa
Inyong
Komunidad)

    

Mga Serbisyo sa
Pag-eempleyo
para sa
Kabataan (18-
24)

    

Mga Kakayahan
para sa mga
Espesipikong
Industriya/Mga
Programa ukol
sa Pagsasanay
sa mga
Partikular na
Sektor

    

Mga Serbisyo
para sa
Kahandaan sa
Trabaho

    

San Francisco
Revolving Loan
Fund (Pondo ng
San Francisco
para sa
Pagpapautang
sa Maliliit na
Negosyo)

    

San Francisco
Shines – Façade
and Tenant
Improvement
Program
(Programa para
sa Harapan ng
Tindahan at
Pagpapahusay

    

5. Nasabi ninyo na nakagamit na kayo ng mga sumusunod na programa para sa
pagpapaunad ng ekonomiya at mga nagtatrabaho o workforce. Pakipili ang
pangkalahatang marka at magbigay ng maiksing deskripsiyon ng inyong karanasan
sa mga programang ito. *



Pagpapahusay
para sa Umuupa)

Small Business
Development
Center (Sentro
para sa
Pagpapaunlad
ng Maliliit na
Negosyo)

    

Women
Entrepreneurship
Fund (Pondo
para sa
Pagnenegosyo
ng Kababaihan)

    

*



Hindi
Mahusay/Poor Maayos/Fair Mahusay/Good Napakahusay/Excellent

Mga
Pinauupang
Unit na Mas
Mababa ang
Presyo
kaysa sa
Presyo sa
Merkado
(Below
Market Rate)
at 100% na
Abot-kaya
ang Halaga

    

Mga
Programa
para sa
Bumibili ng
Bahay

    

DAHLIA
Housing
Portal
(website
ukol sa
Pabahay)

    

Programa sa
Loterya o
Palabunutan
sa Pabahay
(Housing
Lottery
Program),
kasama na
ang:

    

Pagpapayo
ukol sa
Pabahay at
Suporta sa

    

6. Nasabi ninyo na nakagamit na kayo ng mga sumusunod na programa para sa
pagbibigay ng puwesto sa pabahay (housing placement). Pakipili ang
pangkalahatang marka at magbigay ng maiksing deskripsiyon ng inyong
karanasan sa mga programang ito. *



Suporta sa
Paghahanap
ng Pabahay

*



Hindi
Mahusay/Poor Maayos/Fair Mahusay/Good Napakahusay/Excellent

Programa
para sa mga
Nakakabit o
Kalapit na
Pinauupahang
Unit sa Inyong
Tirahan
(Accessory
Dwelling Unit
Program)

    

Pag-iwas sa
Pagpapaalis
sa Tirahan

    

Mga Programa
para sa mga
Homeowner o
May-ari ng
Bahay

    

Supportive
Housing
(pabahay na
may
kasamang
mga serbisyo)
para sa mga
Taong may
HIV+

    

*

7. You indicated that you have used the following housing services. Please
choose an overall rating and briefly describe your experience with these services. 
*



Hindi
Mahusay/Poor Maayos/Fair Mahusay/Good Napakahusay/Excellent

Pinansiyal
na
Edukasyon

    

Mga Legal
na
Serbisyo

    

Mga
serbisyo
para sa
HOPE SF
at RAD na
residente

    

*

8. Nasabi ninyo na nakagamit na kayo ng mga sumusunod na serbisyong
pangkomunidad (community services). Pakipili ang pangkalahatang marka at
magbigay ng maiksing deskripsiyon ng inyong karanasan sa mga serbisyong ito.
*

9. Kung gusto ninyong makasali sa raffle o palabunutan para sa isang $25 na
Safeway gift card, pakilagay ang inyong email address o numero ng telepono sa
ibaba.  Ang iyong email o numero ng telepono ay hindi gagamitin para sa
anumang iba pang layunin.
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