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Ibalik ang mga sagot sa survey sa ika walong araw ng Disyembre 

 

Mga Serbisyo ng Departamento ng Tumatanda at May Hustong Gulang na may 

Kapansanan ng San Francisco 

Pagtatasa ng mga Pangangailangan ng Komunidad 

 
Ano ang pangangailangan ng matanda na nasa hustong gulang at ng nasa hustong gulang na 

may kapansanan sa San Francisco? 
Gusto naming may marinig mula sa inyo! 

 
Ang San Francisco Department of Aging and Adult Services (SF DAAS) ay nagsasagawa  ng isang 
Community Needs Assessment sa buong siyudad upang maunawaan ang mga kalakasan, 
pagkakataon, hamon, kakulangan sa kasalukuyang mga serbisyo para sa mga may edad na may 
sapat na gulang at sa mga may sapat na gulang na may kapansanan. 
 
 Noong 2016, ang mga botante ng San Francisco ay ipinasa ang  Panukala 1 upang maitatag 
ang Dignity Fund upang masiguro ang pagpopondo ng mga serbisyo na sumusuporta sa mga 
matatanda na may sapat na gulang at sa mga may sapat na gulang na may kapansanan sa 
susunod na 10 taon . Ang pagtatasa na ito ay nangangalap ng pahayag ng komunidad upang 
ipaalam ang mga desisyon sa hinaharap tungkol sa mga prayoridad ng pagpopondo at mga 
programa sa pamumuhunan upang suportahan ang mga mas matatanda na may sapat na 
gulang at mga may sapat na gulang na may kapansanan. Salamat sa inyong oras at tugon! 
 
Mangyaring tandaan na ang paagtatasa na ito ay ganap na boluntaryo at lahat ng 
impormasyong iyong ibibigay ay mananatiling lihim. Ang  sasabihin mo sa pagtatasa na ito ay 
walang epekto sa pag-gamit mo sa mga serbisyo. 
 

Kung ikaw ay isang mamimili o tagabigay ng serbisyo at kailangan ang karagdagang mga 
kopya ng papel sa pagtatasa na ito, mangyaring makipag-ugnayan kay  Melissa McGee at 

415-355-6782 or melissa.mcgee@sfgov.org. 
 

If you are a paid provider of services for older adults or adults with disabilities OR would like 
to take this survey online instead of paper, please visit the following website: 

http://www.surveygizmo.com/s3/3958484/SF-Dignity-Fund-Survey 

mailto:melissa.mcgee@sfgov.org
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A. Impormasyon sa pagsagot sa pagsusuri. 
 

 Una, gusto naming malaman ang kaunti tungkol sa iyo. 

 

1. Pakipili ang pahayag na pinakamahusay na naglalarawan sa iyo, (Pakipili ang lahat ng 
nalalapat) 
  Ako ay isang matanda na may sapat na gulang (edad 60 o mas matanda pa) 
 Ako ay may sapat na gulang na may kapansanan 
  Tumutulong ako sa pag-aalaga sa isang may sapat na gulang o may sapat na gulang 

na may kapansanan (Maaari mong tulungan ang tumatanggap ng pag-aalaga sa 
pagsusumite ng hiwalay na pagsusuri sa kanilang sariling mga tugon.) 

  Nagtatrabaho ako sa isang ahensiya naa nagbibigay ng mga serbisyo. Kung ganoon, 
mangyaring kumpletuhin ang pagsusuri sa online.) 

  Iba pa  (Pakitukoy): ______________________________________________ 
 

 

2.  Paano mo narinig ang pagsusuri na ito? (Pakipili ang lahat ng nalalapat.)  

 Talakayan sa  
Komunidad 

 Kaibigan o Pamilya 
 Samahan sa 

Komunidad 
 Simbahan o Iba pang 

Relihiyon sa 
Komunidad 

  Mang-gagamot/Iba 
pang Nanunungkulan 
sa Pag- gagamot 

 Internet 
 Dyaryo o Pahayagan 
 Polyeto 
 Iba pa (Pakitukoy): 

__________________ 
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B. Karanasan sa mga Programa at Serbisyo ng SF DAAS 
 

 Sa susunod, nais naming malaman ang tungkol sa iyong  karanasan at kaalaman sa mga 
pansuportang serbisyo para sa mga matatanda na may sapat na gulang at may sapat na 
gulang na may kapansanan. Maaaring punan ito batay sa iyong karanasan. 
 

3.  Pang Araw- Araw na Programa sa mga  may Sapat na Gulang  na may suportadong 
serbisyo onsite (tulad ng Pang araw-araw na Sentro ng Kalusugan, Pang Araw-Araw na 
Panlipunan para sa may Sapat na Gulang, o Pangangalaga sa may Alzheimer na may 
kasamang Silid-aralan) 

a. Narinig na ba ninyo ang Pang Araw-Araw na Programa sa mga may Sapat na Gulang 
na may suportadong serbisyo onsite (tulad ng Pang araw-araw na Sentro ng 
Kalusugan para sa may Sapat na Gulang, Pang araw-araw na Panlipunan para sa may 
Sapat na Gulang, o Pangangalaga sa may Alzheimer na may kasamang Silid-aralan)? 
  Oo                     Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
  Oo                     Hindi 

c. Kung ikaw ay nakalahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang 
serbisyong ito? 
  Napakabuti        Mabuti            Tanggap         Mahirap          Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang sebisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
 Makagamit ang may k 
 apansanan 
 Puno ang Programa 

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnang 
tulad ko 

 Hindi ako karapat- 
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

  Hindi ko alam ang 
serbisyong ito at/kung 
paano magagamit ito. 

  Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

  Iba pa: 
____________________ 

 

 
  



San Francisco Department of Aging and Adult Services 
Dignity Fund Needs Assessment Survey 

 

  Nobyembre 2017 | 4 
 
 

Enter date: mm/dd/yy 

 

4.  Tulong sa Transportasyon ( tulad ng Paratransit, Group Van, Shopping Shuttle) 

a.  Narinig mo na ba ang  Tulong sa Transportasyon (tulad ng Paratransit,Group Van, 
Shopping Shuttle)?  
  Oo                        Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
  Oo                        Hindi 

c.  Kung ikaw ay nakalahok na sa serbisyon, paano mo mamarkahan ang serbisyong ito? 
   Napakabuti        Mabuti            Tanggap        Mahirap        Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay HINDI PA lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang 

may kapansanan 
  Puno ang 

Programa 
 

  Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o 
kinagisnang tulad ng 
sa akin 

  Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako 
ay karapat-dapat 

  Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

  Hindi ko alam ang serbisyong 
at/o paano magagamit ito. 

  Hindi ako nakaranas ng hadlang 
   Iba pa: ____________________ 
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5.  Suporta sa Tagapag-alaga  (tulad ng  pagpapahinga, grupo ng mga sumusuporta) 

a.  Narinig mo na ba ng Suporta sa Tagapag-alaga (tulad ng pagpapahinga, grupo ng mga 
sumusuporta)? 
  Oo                     Hindi 

b. Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
 Oo                      Hindi 

c.  Kung ikaw ay nakalahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
   Napakabuti         Mabuti            Tanggap           Mahirap           Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
 Makagamit ang 

may kapansanan 
  Puno ang 

Programa 

  Hindi ko kailangan 
ang serbisyong ito 

 Transportasyon 
 Lokasyon 
 Wika 
  Halaga 
 Makagamit ang 

may kapansanan 

 Hindi ko kailangan 
ang serbisyong ito 

 Transportasyon 
 Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang 

may kapansanan 
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6. Pamamahala ng Kaso ( tulad ng paglilipat ng sistema ng pangangalaga, at pag-kuha ng 
pag-gamit ng serbisyo) 

a.  Narinig mo na ba ang Pamamahala ng Kaso (tulad ng paglilipat ng sistema ng 
pangangalaga at pag-kuha  ng pag-gamit ng serbisyo)? 
    Oo                       Hindi 

b.   Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
    Oo                       Hindi 

c.  Kung ikaw ay nakalahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 

ito? 

     Napakabuti        Mabuti             Tanggap          Mahirap          Napakahirap 
d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok san serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 

paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnang 
tulad ng sa akin 

  Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao  

  Hindi ko alam ang 
serbisyong ito at/kung 
paano magagamit 

  Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

   Iba pa: 
_____________________ 
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7. Mga Sentro ng Serbisyo sa Komunidad at aktibidad (kung minsan ay tinatawag na 
Sentro para sa Matatanda) 

a.  Narinig mo na ba ng mga Sentro ng Serbisyo sa Komunidad at aktibidad (kung minsan 
ay tinatawag na Sentro para sa Matatanda)? 
    Oo                       Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
  Oo                        Hindi 

c.  Kung ikaw ay nakalahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
   Napakabuti          Mabuti             Tanggap           Mahirap         Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

  Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnang 
tulad ng sa akin   

  Hindi ako karapat-
dapat o hundi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na             
huhusgahan ako ng 
mga tao 

  Hindi ko alam ang 
serbisyong ito at/kung 
paano magagamit 

  Hindi ako nakadanas ng 
hadlang 

   Iba pa: 
_____________________ 
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8.  Ang Promosyon sa Kalusugan (tulad ng Palaging Aktibo, mga programa ng pag-iwas sa 
pagkahulog at pamamahala ng mga programa sa sakit) 

a.  Narinig mo na ba ang Promosyon sa Kalusugan (tulad ng  Palaging Aktibo)? 
   Oo                       Hindi 

b. Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
    Oo                      Hindi 

c.  Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ito? 
   Napakabuti          Mabuti            Tanggap            Mahirap         Napakahirap 

d.   Kung ikaw ay hindi pa lumahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
  Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

  Ang mga kawani  ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnang 
tulad ng sa akin 

  Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung  ako ay 
karapar-dapat 

  Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

  Hindi ko alam ang 
serbisyong ito at/kung 
paano magagamit 

  Hindi ako nakaranas ng  
  Hindi ko alam ang 

serbisyong ito at/kung 
paano magagamit 

  Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

  Iba pa: 
_____________________ 
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9.  Suporta sa Pabahay ( tulad ng tulong sa pabahay, pagbabago ng bahay) 

a.  Narinig mo na ba ng Suporta sa Pabahay (tulad ng tulong sa pabahay, pagbabago ng 
bahay)? 
    Oo                      Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
     Oo                     Hindi 

c.  Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
  Napakabuti           Mabuti          Tanggap          Mahirap          Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa pag-
lahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
  Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

  Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin 

  Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

  Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

  Hindi ko alam ang 
serbisyong ito o/kung 
paano magagamit. 

 Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

  Iba pa: 
_____________________ 
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10.  Impormasyon at Tulong sa Pag-sangguni ( tulad ng Aging and Disability Resource 
Centers, Benefits and Resource Hub at 2 Gough)? 

a.  Narinig mo na ba ang Impormasyon at Tulong sa Pag-sangguni ( tulad ng Aging and 
Disability Resource Centers. Benefits and Resource Hub at 2 Gough) 
   Oo                      Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
   Oo                    Hindi 

c. Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
  Napakabuti             Mabuti            Tanggap           Mahirap        Napakahirap 

d. Kung ikaw ay hindi pa lumahok na sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyo sa 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
  Transportasyon 
  Lokasyon 
   Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin 

 Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

 Hindi ko alam ang 
serbisyong ito o/kung 
paano magagamit 

 Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

 Iba pa: 
_____________________ 

 

 
  



San Francisco Department of Aging and Adult Services 
Dignity Fund Needs Assessment Survey 

 

  Nobyembre 2017 | 11 
 
 

Enter date: mm/dd/yy 

 

11.   Pag-aalaga sa Bahay (tulad ng pansariling gawain gaya ng pagbibihis at paliligo) 

a.  Narinig mo na ba ang Pag-aalaga sa Bahay (tulad ng pansariling gawain gaya ng 
pagbibihis at paliligo)? 
   Oo                     Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
   Oo                        Hindi 

c.  Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan anh serbisyong 
ito? 
  Napakabuti           Mabuti         Tanggap           Mahirap          Napakahirap 

d. Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyong 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang programa 

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin 

 Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

 Hindi ko alam ang  
 serbisyong ito o/kung 

paano magagamit. 
 Hindi ako nakaranas ng 

hadlang. 
 Iba 

pa:___________________ 
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12.   Legal na mga Serbisyo (kasama na ang tulong sa naturalization) 

a.  Narinig mo na ba ang Legal na mga Serbisyo (kasama na ang tulong sa 
naturalization)? 
   Oo                        Hindi 

b.  Lumahok ka na bas a serbisyong ito? 
   Oo                       Hindi 

c.  Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
  Napakabuti           Mabuti            Tanggap          Mahirap          Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyong 
paglahok? 
 Hindi ko kailangan ang 

programang ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
  Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin 

 Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

 Hindi ko alam ang 
serbisyong ito o/kung 
paano magagamit ito. 

 Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

 Iba pa: 
____________________ 
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13.   Mga Programa ng Koneksyon Batay sa Kapitbahayan (tulad ng Nayon o Tagapag-
ugnay ng Komunidad.) 

a.  Narinig mo na ba ng Mga Programa ng Koneksyon Batay sa Kapitbahayan (tulad ng 
Nayon o Tagapag-ugnay ng Komunidad)? 
   Oo                       Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
     Oo                      Hindi 

c.  Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
  Napakabuti           Mabuti          Tanggap            Mahirap         Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyong 
paglahok? 
  Hindi ko kailangan 

ang serbisyong ito 
 Transportasyon 
  Lokasyon 
  Wika 
  Halaga 
 Makagamit ang may 

kapansanan 
  Puno ang Programa 

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin. 

 Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao. 

 Hindi ko alam ang 
serbisyong ito o/kung 
paano magagamit ito. 

  Hindi ako nakaranas ng 
hadlang. 

 Iba pa: 
_____________________ 
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14.   Suporta sa Nutrisyon (tulad ng Paghahatid sa Bahay ng Pag-kain, Mag-ipon ng Pagkain 
sa mga sentro ng komunidad) 

a.  Narinig mo na ba ang Suporta sa Nutrisyon (tulad mg Pag-hahatid sa Bahay ng Pag-
kain, Mag-ipon ng Pag-kain sa mga Sentro ng Komunidad)? 
    Oo                      Hindi 

b.  Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
  Oo                       Hindi 

c.  Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 

  Napakabuti           Mabuti            Tanggap          Mahirap           Napakahirap  
d. Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyong 
paglahok? 
 

 Hindi ko kailangan ang 
serbisyong ito 

 Transportasyon 
 Lokasyon 
 Wika 
  Halaga 
 Makagamit ang may 

kapansanan 
 Puno ang programa  

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin 

 Hindi ako karapat-
dapat o hindi ako 
sigurado kung ako ay 
karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

 Hindi ko alam amg 
serbisyong ito o/ kung 
paano magagamit ito. 

 Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

 Iba pa:________________ 
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15.   Mga Klase sa Teknolohiya (tulad ng pagsasanay sa SF Connected at edukasyon) 

a.  Narinig mo na ba ang Mga Klase sa Teknolohiya (tulad ng SF Connected)? 
 Oo                        Hindi 

b. Lumahok ka na ba sa serbisyong ito? 
 Oo                        Hindi 

c. Kung ikaw ay lumahok na sa serbisyong ito, paano mo mamarkahan ang serbisyong 
ito? 
 Napakabuti           Mabuti            Tanggap           Mahirap           Napakahirap 

d.  Kung ikaw ay hindi pa lumalahok sa serbisyong ito, ano ang pumipigil sa iyong 
paglahok? 
 Hindi ko kailangan ang 

serbisyong ito 
 Transportasyon 
 Lokasyon 
 Wika  
 Halaga 
 Makagamit ang isang 

may kapansanan 
 Puno ang programa  

 Ang mga kawani ay 
walang katulad na 
kultura o kinagisnan 
tulad ng sa akin 

  Hindi ako karapat- 
karapa -dapat o hindi 
ako sigurado kung ako 
ay karapat-dapat 

 Nag aalala ako na 
huhusgahan ako ng 
mga tao 

 Hindi ko alam ang 
serbisyong ito o/kung 
paano magagamit ito 

  Hindi ako nakaranas ng 
hadlang 

 Iba pa: 
_____________________ 
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C. Pangkalahatang karanasan sa Programa at Serbisyo 
 

 Sa susunod, nais naming malaman ang tungkol sa iyong karanasan at pananaw sa mga 
pangkalahatang suporta sa mga serbisyo at programa para sa mga may edad na may sapat 
na gulang ay mga may sapat na gulng na may kapansanan. 
 

16.  Pakisuyong markahan ang iyong kasunduan sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa 
mga matatanda: 

 Hindi 
talaga 
totoo 

May 
kaunting 

totoo 

Madalas 
ay 

Totoo 

Talagang 
Totoo 

Hindi 
Kasali  

 May mga serbisyo at mga programa 
para sa matatanda sa aking 
komunidad. 

          

 Alam ko kung saan makakakukuha 
ng mga serbisyo at programa para sa 
mga matatanda. 

          

 Ang mga serbisyo at mga programa 
sa San Francisco ay nakakatugon sa 
mga pangangailangan ng 
matatanda. 

          

 Ang mga matatanda ay maaaring 
makakuha ng mga serbisyo at mga 
programa sa isang napapanahong 
paraan. 
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17.   Pakisuyong markahan ang iyong kasunduan sa mga sumusunod na pahayag tungkol sa 
may hustong gulang na may kapansanan: 

  Hindi 
talaga 
totoo 

 May 
kaunting 

totoo   

Madalas 
ay 

Totoo  

Talagang 
Totoo  

 

 Hindi 
Kasali   

Mayroong mga serbisyo at 
programa para sa mga may sapat na 
gulang na may kapansanan sa aking 
komunidad. 

          

Alam ko kung saan makakakuha ng 
mga serbisyo at mga programa para 
sa may mga sapat na gulang na may 
kapansanan. 

          

Ang mga serbisyo at mga programa 
sa San Francisco ay nakakatugon sa 
mga pangangailangan ng mga may 
sapat na gulang na may kapansanan. 

          

Ang mga may sapat na gulang na 
may kapansanan ay maaaring 
makakuha ng mga serbisyo at mga 
programa sa napapanahong paraan. 

          

 

18.   Sa pangkalahatan, sa karaniwan paano mo nalaman ang tungkol sa mga programa at 
mga serbisyo na maaring makatulong sa iyo? (Pakipili ang lahat ng nalalapat.) 

 Kaibigan o Pamilya 
 Mang-gagamot/Iba pang 

Nanunungkulan sa Pag-gagamot 
 Plano sa Paglabas sa Ospital 
 Departamento ng Serbisyo para 

sa Matatanda  at sa may Sapat 
na Gulang ng SF 

 Social Worker o Case Manager 

  Sentro ng Serbisyo ng Komunidad 
 Internet 
 Telebisyon 
  Dyaryo o Pahayagan 
 Radyo 
 Iba pa (pakitukoy):_______________ 
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19.   Anong uri o mga uri ng transportasyon  ang karaniwan mong ginagamit upang 
maglakbay sa San Francisco? (Pakipili ang lahat ng nalalapat.) 

  Lakad 
  Pang-publikong transportasyon (gaya 

ng Muni o BART) 
 Paratransit  
  Magmaneho ng sariling kotse 
  Sumakay sa mga kaibigan o pamilya 

 Taxi 
  Makisakay (gaya ng Lyft/Uber) 
 Hindi ako madalas umaalis ng bahay 
  Iba pa (pakitukoy): 

_________________ 

 

20. Kug ikaw ay lumahok sa alinman sa mga serbisyo na tinalakay sa seksyong ito,  ano ang 
tungkol sa mga serbisyong iyon na gumagana ng maayos? 

 

 

21.   Mangyaring magbigay ng anumang mungkahi o mga kuru-kuru na maaaring mayroon 
ka para sa mga programa o serbisyo para sa mga may matatanda na may sapat na 
gulang at may mga sapat na gulang na may kapansanan ng San Francisco. 
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D. Kalusugan at Kapakanan 
 

  Sa susunod, nais naming malaman ang kunti tungkol sa iyong kalusugan at kapakanan. 

 

22.   Sa karaniwang buwan, gaano kadalas mong ginagawa ang mga sumusunod na 
gawain? 

 Hindi 
Talaga 

Bihira 
Medyo 

madalas 
Madalas 

Mas 
Madalas 

Hindi 
kasali 

Umalis ng bahay o pumunta 
sa labas 

            

Bisitahin ang aking mga 
kaibigan o pamilya  ng 
personal o sa telepono 

            

Magbigay ng tulong sa mga 
kaibigan o kamag-anak 

            

Lumahok sa mga aktibidad sa 
isang Sentro ng Serbisyo sa 
Komunidad 

            

Magtrabaho ng may bayad 
  
 

          

Mag boluntaryo o tumulong 
sa aking komunidad 

            

Makilahok sa isang libangan  
tulad ng sining, pag hahardin, 
at musika 

            

 Makilahok sa isang samahan  
or grupong 
pangkamamamayan 

            

 Makilahok sa relihiyon at 
espirituwal na gawain 
kasama ng  iba 

            

 Magbigay ng pangangalaga 
sa ibang tao 
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23.   Sa nakalipas na 12 buwan, gaano ka kadalas nababahala tungkol sa mga sumusunod 
na isyu? 

  Hindi 
Talaga 

Bihira 
 Medyo 
Madalas 

Madalas 
 Mas 

Madalas  

Hindi 
kasali 

Ang pagkakaroon ng 
magandang pisikal na 
kalusugan 

            

Ang pakiramdam ay hiwalay 
at nag-iisa 

            

Pagkakaroon ng sapat na 
pagkain upang may makain 

            

Pagkuha ng pangangalagang 
pangkalusugan o mga gamot 
na kailangan ko 

  
 

          

 Ang pagkakaroon ng hindi 
sapat na transportasyon 

            

Ang pagkakaroon ng limitado 
sa madaling pagkilos o 
paglalakad 

            

Pagkakaroon ng mga 
problema sa pananalapi 

            

Pag- harap sa legal na mga 
isyu 

            

Gumaganap ng  araw-araw 
na gawain tulad ng pag-kain 
at paliligo 

            

Pagkakaroon ng kukunting 
mga gawain o pakiramdam 
na nababato 

            

Ang hindi maakakagawa ng 
gawaing-bahay o 
pagpapanatili ng tahanan 
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24.  Mangyaring ipahiwatig kung alin sa mga sumusunod ang nalalapat sa iyo. (pakipili ang 
lahat na naaangkop.) 

 Mayroon akong kapansanan 
 Mayroon akong malubhang kalagayan sa kalusugan 
 Mayroon akong limitasyon sa aking pang-araw-araw na gawain sa buhay 

dahil sa isang malubha o patuloy na kondisyon 
 Iba pa (maaaring tukuyin): ____________________________________ 
 Wala sa itaas ang naaangkop sa akin 

 

25.  Mangyaring ipahiwatig kung kailangan mo ng matitirhan sa alin man sa mga 
sumusunod na lugar (Mangyaring piliin ang naaangkop.) 

 Paningin 
 Pagdinig 
 Iba pang paraan ng komunikasyon: ______________ 
 Pisikal na kadaliang makakilos 
 Pag-aaral 
 Memorya 
 Mga pangmatagalang pangangailangang pangkalusugan (tulad  ng 

pagkakaroon ng malalang kondisyon sa kalusugan) 
 Pag-aalaga sa sarili (tulad ng kahirapan sa pagbibihis o paliligo) 
 Ang malayang pamumuhay (tulad ng kahirapan sa pag-gawa ng kailangan 

niya ng nag-iisa kabilang na ang pagbisita sa opisina ng doctor o 
pamimili.) 

 Iba pa (maaring tukuyin): __________________________________ 
 Wala sa itaas ang naaangkop sa akin 
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E. Caregiver Questions Mga Tanong ng Tagapag-alaga 
 

 Ang mga sumusunod na tanong ay para sa mga taong tumutulong sa pangangalaga ng 
isang matandang may sapat na gulang o may sapat na gulang na may kapansanan. Kung 
hindi iyan para sa iyo, mangyaring lumaktaw sa mga katanungan sa Demograpikong 
Impormasyon sa pahina 24. 
 

26.  Nagbibigay ka ba ng pangangalaga para sa isa o higit pang mga miyembro ng (mga) 
pamilya o (mga) kaibigan? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 Oo 
 Hindi (pakisuyong laktawan ang mga katanungan para sa Demograpikong 

Impormasyon sa pahina 24.) 
 

27.  Gaano kadalas kayo nagbibigay ng pangangalaga sa isa o higit pang (mga) miyembro ng 
(mga) pamilya o (mga) kaibigan? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 Araw-araw 
 Linggo-linggo   
 Bu-buwan  
 Paminsan-minsan 

 

28.   Gaano kadalas sa nakalipas na buwan nadama mo ang tensyon na may kaugnayan sa 
pag-aalaga ng kamag-anak o kaibigan?  

 Hindi 
Talaga 

 Bihira  Medyo 
Madalas 

Madalas Mas 
Madalas 

Hindi 
Maaari 

 Pisikal na Tensyon             

 Emosyonal na 
Tensyon  

            

 Tensyon sa 
Kabuhayan 
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29.   Paki-marka kung paano nagging totoo ang mga sumusunod na pahayag para sa iyo: 

  Hindi 
Talaga 

Mseyo 
totoo 

Kadalasan 
ay totoo 

Totoong-
totoo 

Hindi 
maaari  

 Mayroong mga serbisyong 
magagamit upang suportahan 
ang mga tagapag-alaga. 

          

 Alam ko kung saan 
makakakuha ng suporta bilang 
tagapag-alaga. 

          

 

30.   Mangyaring ipahiwatig kung alin sa mga sumusunod ang nalalapat sa iyo (Pakipili ang 
lahat na naaangkop.) 

 Nag aalaga ako ng isang tao na may demensya o sakit na Alzheimer 
 Ako lamang ang nagbibigay ng tulong sa (mga) taong inaalagaan ko 
 Nagbibigay ako ng tulong sa ibat-ibang tao 
 Iba pa (maaaring tukuyin): __________________________________________ 
 Wala sa itaas ang naaangkop sa akin 
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F.  Impormasyon sa Demograpiko 
 

Ang pag-sagot sa mga tanong na ito ay tutulong sa amin na maunawaan kung ang iyong 
mga alalahanin at  ibabahagi ng iba sa inyong komunidad. Mangyaring tandaan na ang 
pagtatasang ito ay lubos na kumpidinsyal . Ang impormasyon na iyong iuulat ay kusang-
loob at walang direktang serbisyo na tatanggihan kung aayawan mo ang pag bibigay ng 
impormasyon. 

 

31.   Saang bahagi ng  San Francisco ka nakatira? (Pakisuyo pumili ng isa.) 

 District 1 (Richmond) 
 District 2 (Cow Hollow, Marina, Pacific Height) 
 District 3 (Russian Hill, Nob Hill, Telegraph Hill, North Beach) 
 District 4 (Sunset) 
 District 5 (Haight Ashbury, Panhandle, Western Addition) 
 District 6 (South of Market/SOMA, Tenderloin, Treasure Island) 
 District 7 (Park Merced, West Twin Peaks) 
 District 8 (Castro, Glen Park, Noe Valley) 
 District 9 (Mission District, Bernal Heights) 
 District 10 (Bayview Hunters Point, Potrero, Visitacion Valley)  
 District 11 (Excelsior, Oceanview, Merced Heights, Ingelside) 
 Hindi ako nakatira sa San Francisco. 
 Ako ay walang tirahan at walang regular na lugar upang manatili 
 Kung hindi ka sigurado kung saang distrito ka nakatira, ano ang iyong zip code? 

_____________ 
  Tanggihang sagutin 

 

32.   Ilang taon na kayong nakatira sa San Francisco? (Mangyaring pumili ng isa.) 

   Mababa sa 2 taon 
   3-5 taon 
    6-10 taon 
   11-20 taon 

 21-30 taon 
 Mahigit na 30 taom 
 Hindi ako nakatira sa San 

Francisco 
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34.   Ano ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong lahi/pinagmulan? (Pakipili ang lahat 
na naaangkop.) 

 American Indian/Katutubong 
Amerikano/ Katutubong Alaskan  

 Asyano: 
 Asian Asyanong Indian/ Asyano sa 

Timog  
 Cambodian  
 Intsik 
 Pilipino 
 Japanese Hapon 
 Koreano  
 Vietnamese 

  Itim o African Amerikano 
  Katutubo ng Hawaii o ibang Isla sa 

Pasipiko 
  Puti/Kaukasyan 

 Kastila/Latino: 
 Caribbean 
 Central 

American:__________________ 
 Meksikano/Meksikanong-

Amerikano/Chicano/a/x: 
 Puerto Rican 
 El Salvadorian  
 South 

American:__________________ 
 Iba pa:_______________________ 
 Tanggihang sagutin 

 

35.   Ano ang iyong ginustong wika? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 American Sign Language  
 Cantonese 
 Ingles 
 Wikang Hapon 
 Wikang Koreano 
 Mandarin 
 Russian 

 Espanyol 
 Tagalog  
 Taishanese or Toishanese 
 Wikang Vietnamese 
  Hindi nakalista. Maaaring tukuyin: 

________________________       
 Tanggihang sagutin 

 

33.   Anong edad ka nabibilang?(Mangyaring pumili ng isa.) 

 17 taon o mas mababa 
 18 - 24  taon 
 25 - 34   taon 
 35 - 44   taon 
 45 - 54   taon 
 55 - 59   taon 

 60 - 64   taon 
 65 - 74   taon 
 75 - 84   taon 
 85 - 89   taon 
 90  taon o mas matanda 
  Tanggihang sagutin 
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36.   Ano ang iyong marital na estado?(Mangyaring pumili ng isa.) 

  Kasal 
  Kapisan 
  Balo 
  Diborsyado 
  Hiwalay 

  Binata o dalaga (hindi kasal) 
  Hindi alam 
  Iba pa: ____________________ 
  Tanggihang sagutin 

 

37.   Anong kasarian ka kinikilala? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 Babae 
 Lalaki 
 Trans Female  
 Trans Male 

 Genderqueer 
  Hindi nakalista (maaaring 

tukuyin):____________________ 
  Tanggihang sagutin 

 

38.    Ano ang iyong sekswal na oryentasyon? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 Tuwid/heterosekswal 
  Dalawang kasarian 
 Tomboy/Bakla parehong kasarian, 

Mapagmahal 
 Nagtatanong/Hindi sigurado 

  Hindi nakalista (maaaring 
tukuyin):________________________
________ 

  Tanggihang sagutin 

 

39.  Ano ang taunang kita ng sambahayan? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 Mababa sa $30,000 
 $30,000 hanggang $39,999 
 $40,000 hanggang $49,999 
 $50,000 hanggang $74,999 

 $75,000 hanggang $99,999 
 Mahigit sa  $100,000 
  Hindi alam 
 Tanggihang sagutin 
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40.  Anong uri ng tirahan ka nakatira? (Mangyaring pumili ng isa.) 

  Solo sa bahay ng pamilya  
 Apartment o flat 
  In-law yunit 
  Suportang pabahay 
  May tumutulong sa pamumuhay o 

inaalagaan  sa bahay na may 
nangangalaga. 

  Silungan 

  Isang silid sa hotel na isa lamang ang 
puwede (SRO) 

  Walang tahanan (sa kalye) 
  Hindi nakalista (maaaring 

tukuyin):_________________ 
  Tanggihang sagutin 

 

41.  Ano ang dami ng iyong sambahayan? (Mangyaring pumili ng isa) 

 Naninirahan ng nag-iisa 
 2 tao 
 3  katao  

  4 o mas mahigit pang katao 
 Tanggihang sagutin 

 

42.  Ano ang pinakamataas na antas ng edukasyon ang iyong natapos? (Mangyaring pumili 
ng isa.) 

 Mas mababa kaysa mataas na paaralan 
(walang diploma o GED) 

 Nakatapos ng Mataas na Paaralan o GED 
 Ilang taon sa kolehiyo na walang Antas  
 Antas na Associate’s degree 

 Antas na Bachelor’s degree 
  Nakatapos ng isang titulo o 

propersyonal na antas 
  Tanggihang sagutin 

 

43.  Ano ang  kasalukuyang estado ng iyong trabaho? (Mangyaring pumili ng isa.) 

 Empleyado, May permanenteng trabaho 
 Empleyado, Kulang sa oras 
 Walang trabaho, naghahanap ng trabaho 
 Walang trabaho, pero hindi naghahanap 

ng trabaho 
 Nag aaral, hindi nagtatrabaho 

 Retirado 
 Hindi makapagtrabaho dahil sa 

kapansanan 
  Hindi nakalista maaaring 

tukuyin:_________________ 
  Tanggihang sagutin 
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44.  Nakapaglingkod ka na ba sa aktibong tungkulin sa United States Armed Forces, 
National Guard o isang yunit ng reserbang militar?(Mangyaring pumili ng isa.) 

 Oo 
 Hindi 
 Tanggihan sagutin 

 

 

**************************************************************** 

Salamat sa pagsagot ng pagtatasang ito! 

 

 Kung interesado kang makilahok sa ripa para sa isang $50.00 na gift card, pakibigay ang 

iyong pangalan at numero ng telepono sa ibaba. Gagamitin lamang naming ang 

impormasyong ito upang makipag-ugnay sa iyo kung mananalo ka sa ripa. Sino man ay 

karapat-dapat upang manalo sa ripa, kahit hindi mo nakumpleto ang pagtatasa. Ang mga 

mananalo ay ilalagay sa website  ng DAAS sa katapusan ng Disyembre at ang mga nanalo ay 

bibigay alam sa pamamagitan ng telepono. Ang kabuuang 5 gift cards ay igagawad. Ang ripa 

at ang pagtatasa na ito ay hindi kaakibat sa o itinataguyod ng anumang mga kompanya na 

gumagawa ng premyo. 

 

Pangalan:_____________________________________________________________________ 

 

Telepono: _______________________________________________________________ 

 

 

  


