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1. May internet ka ba sa iyong bahay? 

 
Oo 

 Wala 

 

2. Ano sa sumusunod na mga serbisyo ang  kasalukuyan mong binibili para sa iyong sambahayan (Tsekan ang 
lahat na meron ka)  

Internet service sa aking bahay (liban pa sa  celfone/mobile) 

Cellular/mobile phone service na may  internet (smartphone) 

Cellular/mobile telephone pero walang Internet (basic phone) 

Fixed (land line) telephone service 

Cable o satellite television 

Hindi Alam  

Wala anuman sa itaas  

 

 

3. Gaano KAHALAGA o DI MAHALAGA  ang sumusunod ng mga serbisyo para sa iyong kasambahayan?  
 

 
Hindi Mahalaga 

Medyo Di 

 Mahalaga Neutral Mahalaga  Napakahalaga 

 

Internet connection (anumang 

ang bilis) 

 

High-speed Internet 

connection 

 

Basic cable television 

service 

 

Premium cable 

television services 

 

Fixed (land-line) 

telephone service 

 

Cellular/mobile 

telephone service 
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4. Ilang personal computer (desktop/laptop computers, tablets, Smart TVs, iba pang Internet-enabled na 

gadyet, pati na ang smart phone) mayroon sa iyong bahay? 

   1 o 2 

   3 o 4 

   5 o labis pa 

   wala akong anumang personal na computer na gadyet sa bahay  

 
5. Ano ang iyong pangunahing Internet service connection sa bahay? (Isa lamang ang tsekan)  

 
Walang Internet service 

Telephone line - dial-up 

Digital Subscriber Line 

Cable modem 

Satellite 

 
Cellular/Mobile Internet 

Fiber-optic 

Condo o apartment association Internet 
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6. Kung wala kang internet service sa bahay, ano ang iyong pangunahing dahilan kung bakit di ka 

bumibili nito?   

Walang internet service na available sa aming lugar  

 
Wala kaming mga gadyet na pang-internet         

H i n d i  n a m i n  k a i l a n g a n  a n g  i n t e r n e t    

Nakakapag internet kami sa ibang lugar            

Masyadong mahal ito  

 

7. Kung bibili ka ng internet service, ano ang iyong bibilhin (pakitsek ng isa lamang)?  

 
AT&T 

 
Comcast 

Sonic.Net 

Astound 

Webpass 

MonkeyBrains 

Iba pa 

 

8. Kasalukuyan ka bang nakaenroll sa mga programang low-cost o may subsidyo para sa internet service mula sa isa sa mga 

kumpanyang nakalista sa tanong numero 7 sa itaas? (tulad ng Comcasts’s Internet Essential Program) 

 

 Oo  

hindi
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9. Mga magkano ang iyong binabayad bawat buwan sa internet service lang sa bahay ( di kasama ang 

TV o telephone service kung nasa package ito? 

   Libre 

   $1 - $20 

   $21 - $40 

   $41 - $60 

   $61 - $80 

   $81 - $100 

   $101 - $120 

   Higit sa $120 

 
10. Gaano ang bilis ng iyong internet koneksyon sa bahay?  

 

           Masyadong mabagal  

           Mabagal  

        Medium 

           Mabilis 

           Napakabilis 

           Di sigurado 
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11. May WI-Fi ka ba sa bahay?  
 

Oo 

W a l a  

 

12. Kasalukuyan ka bang gumagamit ng digital na serbisyong pangliterasiya (pag-attend ng computer classes o 
tutoring session) 

             Oo     

               Hindi 

 

13. Gaano KAHALAGA o DI MAHALAGA para sa iyo ang sumusunod na aspeto ng home internet service? 
 

Napaka di mahalaga  Di Mahalaga Neutral Mahalaga Napakahalaga 
 

Bilis ng koneksyon 

Siguradong Koneksyon 

Presyo ng Serbisyo 

Pangkalahatang 

Customer Service 

 

Kakayahang lakip 

ang TV service  

 

Kakayahang lakip 

ang phone service 

 

 
14. Gaano ka KAKONTENTO O DI KONTENTO sa sumusunod na mga katangian ng kasalukuyang home 

Internet access?  

 

                                  Masyadong Diskontento Diskontento Neutral Kontento Napakakontento 
 

Bilis ng koneksyon 

Siguradong Koneksyon 

Presyo ng Serbisyo 

Pangkalahatang 

Customer Service 

 

Kakayahang lakip 

ang TV service  

 

Kakayahang lakip 

ang phone service 
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15. Anong presyo ang makokonsider mo para lumipat ka sa ibang internet service? Gaano mo gusto  o 

di gusto na lumipat sa 1 Gbps na serbisyo (10 hanggang 20 beses na mas mabilis kaysa cable modem) 

para sa sumusunod na mga presyo bawat buwan?  

 

Di kanais-nais Di Nais Neutral Nais Kanais-nais 
 

 

$25 bawat buwan                                                                                                                                      
 

 

$60 bawat buwan                                                                                                                                      
 

 

$100 o higit pa bawat buwan 

 

 

16. Gaano kadalas gumamit ng internet home service ang iyong pamilya (liban sa paggamit para sa 

cellphone) para sa sumusunod: ( 

  

Di Kailanman Minsan Madalas 
 

 

Panonood ng mga 

movies, videos, or TV 
 

 

Pagkonek para sa work 

computer 
 

 

Shopping online                                                                                                                        
 

 

Pag-akses sa  educational 

resources 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag-akses sa govt
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17. Gaano KAHALAGA o DI MAHALAGA ang mga katangiang ito sa iyong pagpili ng home Internet service? 
 

Napaka di mahalaga  Di Mahalaga Neutral Mahalaga Napakahalaga 
 

 

Internet service na mabilis                                                                                                                                                                                                    

ang   koneksyon  
 

 

            Hindi naglalagay  ng  

 “caps” o limit sa aking                                                                                                                                     

 paggamit ng data   
 

 

 
18. May kasambahay ka ba na nagte-telework mula sa iyong bahay bilang trabaho niya?  

 
   Oo, at ang aming  home Internet connection ay maaaring  makapagtelework 

   Oo, pero napakabagal ang aming home Internet connection para    

sa telework  

   Wala 

   Hindi Sigurado 

 

19. Ikaw ba o sinuman sa inyong bahay ay kasalukuyan nagte-telework, o interesado sa mga 

telework na  t r a b ah o  o  oportunidad? 

   May kasambahay akong sa kasalukuyan ay nagte-telework 

mula sa bahay   

       May kasambahay akong interesado sa telework 

   Hindi
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20. Mula sa bilang na 1 hanggang 5, nakung saan ang 1 ay higit na di sang-ayon at ang 5 ay higit na 

sang-ayon, sabihin kung hanggang saan  ka naniniwala na ginagawa ng syudad ang sumusunod: 

 

Higit na Di Sang-ayon Di Sang-ayon Neutral Sang-ayon Higit na Sang-ayon 
 

 

 Tumutulong na 

matiyak  na lahat ng 

estudyante at guro ay 

may akses sa 

broadband  Internet 

sa kanilang mga 

tahanan sa 

rasonableng presyo 
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21. Mula sa bilang na 1 hanggang 5, na kung saan ang 1 ay higit na di sang-ayon at ang 5 ay higit na 

sang-ayon, sabihin lamang po kung hanggang saan  ka sumasang-ayon sa sumusunod na pahayag:  

 

Higit na Di Sang-ayon Di Sang-ayon Neutral Sang-ayon Higit na Sang-ayon 
 

Ang  high-speed 

Internet ay inaalok sa 

ngayon sa presyong 

abot ng aking pamilya  

 

Ang pagkakaroon ng 

rasonableng presyo ng 

high-speed Internet ay 

isang salik na aking 

kinokonsidera sa 

pagpili ng lugar ng 

paninirahan.   

 

High-speed Internet 

access ay esensyal na 

serbisyo tulad ng tubid at 

koryente  

 

 
22. Sa inyong palagay, ano dapat ang PANGUNAHING papel ng Syudad kaugnay ng broadband access?  

  
Pag-install ng state-of-the-art network at ialok ang serbisyo sa publiko 

 
Pag-install ng state-of-the-art network at ipaupa ito sa mga pribadong kompanya na magkokompetensya sa pag-alok ng serbisyo sa publiko 

Himukin ang pribadong kumpanya na magtayo ng high-speed network 

              Walang Papel   

                  Hindi Alam  

 

23. Ang taong sumasagot nitong mga katanungan ay:  

 
Babae 

Lalaki 

Non-binary/ third gender 

Mas nais na di sabihin pa 

Mas nais na  ipaliwanag 
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24. Ano sa sumusunod ang pinakamalapit sa iyong edad?  

 

  18 taong gulang pababa 

   18 hanggang 34 years taong gulang 

   35 hanggang 44 years taong gulang 

   45 hanggang 54 years taong gulang 

   55 hanggang 64 years taong gulang 

   65 hanggang 74 years taong gulang 

   75 hanggang 84 years taong gulang 

   85 taong gulang at pataas  

 

25. Ano ang iyong lahi? (piliin ang lahat na mag-aaply sa iyo) 

 
Puti 

 
Itim o African American 

Latina/o, o mula sa Spanish 

Asiano  o Pacific Islander 

American Indian o    Alaska Native     

Iba (pakitukoy lamang po) 
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26. Ano ang iyong natapos na pinakamataas na antas ng edukasyon?  

 
                   Ilang  high school                                 

                   Nakumpleto ang high school 

Two-year college o technical degree 

Four-year college degree 

Graduate degree 
 
 

 

27. Ano ang iyong tantiyang household income sa taong 2016? 

 
Mababa sa  $1,000 

 
$1,001 hanggang $5,000 

 
$5,001 hanggang $10,000 

 
$10,001 hanggang $15,000 

 
$15,000 hanggang $24,999 

 
$25,000 hanggang $49,999 

 
$50,000 hanggang $74,999 

 
$75,000 hanggang $99,999 

 
$100,000 hanggang $149,999 

 
$150,000 hanggang o $199,999 

 
$200,000 o mataas pa 

 
 

 

28. Ilang adults ang nakatira sa iyong bahay?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 o mas marami pa  
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29. Ilan ang mga bata sa mga naninirahan sa iyong bahay?  
 

   1 

   2 

  3 

  4 o mas marami pa 

 

30. Pag-aari mo ba ang iyong bahay o ito ay iyong inuupahan? 

  Pag-aari 

 Inuupahan 

 

 
31. Gaano na kayo katagal na naninirahan sa kasalukuyang address?  

 
 Mababa sa 1 taon 

   1- 5 na taon 

   5-10 na taon 

   10-20 na taon 

   20 - 30 na taon
 

   30 taon o higit pa 

 
32. Ano pa ang gusto mong malaman namin? (Isulat lamang po ang iyong nais alamin pa, mahaba man o maikli) 

 

 


