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1. Ano ang iyong edad?____________________________________ ☐ Tumangging  sabihin 
(Pakisulat dito ang numero, halimbawa 65) 

2. Sa anong lungsod ka nakatira?

☐ Alameda 

☐ Albany 

☐ Ashland 

☐ Berkeley 

☐ Castro Valley 

☐ Cherryland 

☐ Dublin 

☐ Emeryville 

☐ Fairview 

☐ Fremont 

☐ Hayward 

☐ Livermore 

☐ Newark 

☐ Oakland 

☐ Piedmont 

☐ Pleasanton 

☐ San Leandro 

☐ San Lorenzo 

☐ Sunol 

☐ Union City 

☐ Iba pa ________________  
(Kung hindi sa County ng 
Alameda, pakiusap huwag 
sagutan ang survey)

 

 

  

County ng Alameda  

Area Agency on Aging 

(Ahensiya ng Lugar 

para sa Matanda) 

Pakiusap, sagutan lang ang survey na 
ito kung nakatira ka sa County ng 

Alameda at ikaw ay nasa edad na 55 o 
mas matanda pa. 

Salamat  

Paki-kumpleto ang 10-15 minutong survey na 

ito upang tulungan kaming malaman kung 

paano magiging mas magandang lugar ang 

County ng Alameda upang tirhan ng mga 

matanda. Ang lahat ng ibibigay mong 

impormasyon ay hindi ibabahagi sa ibang tao. 
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PAGIGING AVAILABLE NG MGA MAPAGKUKUNAN AT MGA SERBISYO 

3. Tinatanong ng bawa't isa sa mga sumusunod na pahayag kung naniniwala kang personal 
mong nakukuha ang mga mapagkukunan at mga serbisyong ito. Mangyaring tumugon sa 
pamamagitan ng paglalagay ng check sa “Oo”, “Hindi” o “Hindi ko alam”  
 

“Nakukuha ko ang mapagkukunan o serbisyong ito.” Oo Hindi  Hindi 
ko 

alam 

Mga lugar upang makisalamuha na malugod na tumatanggap sa iyo 
(halimbawa, mga center sa komunidad, mga organisasyon sa 
komunidad o na panrelihiyon) 

☐ ☐ ☐ 

Mga lugar upang makisalamuha na abot-kaya sa iyo ☐ ☐ ☐ 

Mga aktibidad para sa fitness at ehersisyo na naaangkop sa iyo ☐ ☐ ☐ 

Mga oportunidad na libre o abot-kaya upang matuto ka (halimbawa, 
tungkol sa mga computer, internet, kalusugan, pulitika) 

☐ ☐ ☐ 

Mga oportunidad sa trabaho para sa mga taong ka-edad mo ☐ ☐ ☐ 

Mga oportunidad para sa iyo upang magboluntaryo sa komunidad ☐ ☐ ☐ 

Mga oportunidad para sa iyo upang lumahok sa mga desisyon sa lugar 
o komunidad (halimbawa, mga kaganapan at pagpupulong na 
pampulitika, mga munisipyo, mga komisyon) 

☐ ☐ ☐ 

Impormasyon tungkol sa mga balita at kaganapan na nasa wikang 
naiintindihan mo 

☐ ☐ ☐ 

Isang computer na komportable kang gamitin ☐ ☐ ☐ 

Isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan na mapupuntahan kapag 
mayroon kang kailangan (halimbawa, pangangalagang medikal, 
pagkain, isang masasakyan papunta sa isang lugar) 

☐ ☐ ☐ 

Isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan na mapupuntahan kapag 
hindi mo naiintindihan ang isang bagay (hal. pagsasagot ng isang 
form, pag-intindi sa mga hinihiling) 

☐ ☐ ☐ 

Mga serbisyo sa kalusugan na naaangkop sa kultura at sa isang wika 
na naiintindihan mo (halimbawa, pangunahing pangangalaga, 
pangangalaga na may espesyalidad) 

☐ ☐ ☐ 

Mga serbisyo sa kalusugan ng damdamin na naaangkop sa kultura at 
sa wika na naiintindihan mo (halimbawa, para sa depresyon, 
pagkabalisa) 

☐ ☐ ☐ 

Mga sariwang gulay at prutas na makakaya mo ☐ ☐ ☐ 



2015 NA SURVEY NG COUNTY NG ALAMEDA PARA SA MGA MATANDA 

2015 Survey ng County ng Alameda para sa Mga Matanda | Pahina 3 ng 6 

Mga mapagkukunan na tumutulong sa iyong maramdamang ligtas sa 
komunidad (halimbawa, mga network ng nagbabantay sa komunidad 
o pagkakaroon ng pulis) 

☐ ☐ ☐ 

Mga bangketa na malinis at napapanatili mabuti upang malakaran mo ☐ ☐ ☐ 

Mga kalye at interseksyon na ligtas at naiilawan mabuti ☐ ☐ ☐ 

Isang anyo ng transportasyon na abot-kaya para sa iyo ☐ ☐ ☐ 

Isang anyo ng transportasyon na madali mong magagamit ☐ ☐ ☐ 

Abot-kayang pabahay ☐ ☐ ☐ 

Pabahay na naaangkop sa iyong mga pangangailangan ☐ ☐ ☐ 

MGA ALALAHANIN TUNGKOL SA PAGTANDA 

4. Sa kasalukuyan gaanong pag-aalala ang nararamdaman tungkol sa bawat pahayag na 
nasa ibaba? Paki-markahan kung gaano ka nag-aalala sa sukatang 1 hanggang 5 (1= Hindi 
Nag-aalala at 5 = Lubhang Nag-aalala)  

 
“Ang aking antas ng pag-aalala tungkol dito ay…” 

Hindi nag-
aalala 

 

1 

 
 

2 

Medyo 
nag-aalala 

 

3 

 
 
 

4 

Lubhang 
nag-aalala 

 

5 

Binibigyang-halaga ng iyong komunidad para sa mga 
nakaraan at kasalukuyang nai-ambag 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Isinasama sa mga paggawa ng desisyon na 
nakakaapekto sa iyong pamumuhay 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kakayahang maging isang tagapag-alaga para sa ibang 
tao 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kakayahang suportahan ng pananalapi ang mga 
umaasa sa iyong buhay 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nagagawang maghanda ng malusog at 
masustansiyang pagkain 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mahulog (pagiging nasa panganib na mahulog) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Magawang makaya ang pabahay habang tumatanda 
ka 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Magawang manatili sa iyong kasalukuyang bahay 
habang tumatanda ka 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagkakaroon ng kakayahang mapanatili ang iyong 
bahay 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagkakaroon ng sapat na kita upang matugunan ang 
lahat ng iyong pangunahing pangangailangan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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(halimbawa, pagkain, pangangalagang medikal, 
pabahay, atbp.) 
Pagkakaroon ng sapat na kita upang mag-ipon at 
magplano para sa hinaharap 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Paghahanap ng isang tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan (halimbawa doktor) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Personal na kaligtasan at proteksyon mula sa pang-
aabuso 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pagkalito o nakakalimot na nangyayari nang mas 
madalas o na lumalala 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pakiramdam na nababalisa o nai-stress ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mahiwalay sa iba ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

5. Anu-ano ang ilan sa iyong mga alalahanin para sa hinaharap? _______________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

6. a. Ikaw ba ay isang aktibong boluntaryo sa iyong komunidad?   ☐ Oo       ☐ Hindi 

b. Interesado ka ba sa pagboboluntaryo?                    ☐ Oo       ☐ Hindi 
 

KAUNTI PA NA TUNGKOL SA IYO... 
 

7. Ang iyong zip code ay: _____________________________________________ 
            (Pakisulat dito ang iyong zip code, halimbawa 94605) 

 

8. a. Isa ka bang beterano?                     ☐ Oo  ☐ Hindi   

b. Miyembro ka ba ng pamilya ng isang beterano?  ☐ Oo  ☐ Hindi 
 

9. Hispanic ba ang iyong pinagmulan?   ☐ Oo  ☐ Hindi 
10.  Ano ang iyong lahi? 

☐ American Indian o Katutubo ng Alaska      ☐ Asian o Pacific Islander   

☐ Itim  ☐ Puti   ☐ Tumangging sabihin 
 

11.  Ang iyong pangunahing wika ay: ______________________________________________ 
 

12.  Ikaw ay:    ☐ Lalaki  ☐ Babae ☐ Transgender ☐Iba pa __________________ 

13.  Ikaw ay:    ☐ Heterosexual  ☐ Homosexual  ☐ Bisexual ☐ Iba pa__________________ 
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14.  Sino ang kasalukuyan mong kasama? Pakilagyan ng check ang lahat ng naaangkop.  

☐ Wala (Mag-isa) 

☐ Asawa o Kinakasama 

☐ Mga Magulang 

☐ (Mga) Anak 

☐ Ibang kapamilya 

☐ Mga Kaibigan o Mga Kakilala 

☐ Iba pa_________________________

 

15.  Anong uri ng bahay ang kasalukuyan mong tinitirhan?  

☐ Bahay 

☐ Condominium/Townhouse 

☐ Apartment 

☐ Mobile Home/Trailer 

☐ Hotel/ Boarding House 

☐ Board and Care/Assisted Living   

☐ Skilled Nursing Facility 

☐ Independent Retirement Community 

☐ Walang tirahan 

☐ May kasama 

☐ Iba pa: ________________________ 

 

16.  Mayroon bang tao sa buhay mo na isang tagapag-alaga? (Kung oo, pakilagyan ng check 
ang lahat ng naaangkop.) 

☐ Wala, wala akong tagapag-alaga 

☐ Pamilya o kakilala 

☐ Mga Serbisyong Pansuporta sa 
Tahanan (In-Home Supportive 
Services, IHSS) 

☐ Pribadong tagapag-alaga na 
binabayaran 

 

17.  Tagapag-alaga ka ba ng isang tao? 

☐ Hindi   

☐ Oo, ng isang taong wala pa sa edad na 18   

☐ Oo, ng isang tao na nasa edad na 19-54   

☐ Oo, ng isang tao na mahigit sa edad na 55 
 
 

18.  Ang uri ng transportasyon na ginagamit mo ay... (Pakilagyan ng check ang lahat ng 
naaangkop) 

☐ Ikaw ang nagmamaneho sa sarili mo 

☐ Ipinagmamaneho ka ng mga kamag-
anak 

☐ Ipinagmamaneho ka ng mga kaibigan 

☐ Pampublikong transportasyon 

☐ Taxi 

☐ Para-Transit 

☐ Mga programa ng boluntaryong 
driver 

☐ Bisikleta 

☐ Naglalakad 

☐ Iba pa: ________________________ 
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19.  Paano mo ilalarawan ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa trabaho?  

☐ Nagtatrabaho nang 
full-time  

☐ Nagtatrabaho nang 
part-time 

☐ Retirado 

☐ Walang trabaho - 
Hindi naghahanap 
ng trabaho 

☐ Walang trabaho - 
Naghahanap ng 
trabaho 

 

20.  Nararansan mo ba ang alinman sa mga sumusunod na limitasyon sa iyong araw-araw na 

aktibidad? Pakilagyan ng check ang lahat ng naaangkop. ☐ Pandinig   ☐ Paningin            

☐ Paggalaw   ☐ Malilimutin   ☐ Iba pa_____________ 
 

21.  Nararanasan mo  ba ang alinman sa mga sumusunod na isyu sa kalusugan? Pakilagyan ng 
check ang lahat ng naaangkop.  

☐ Kanser    ☐ Diyabetes    ☐ Sakit sa Puso    ☐ Stroke     ☐ Rayuma    

      ☐ Labis na Katabaan    ☐ Hika     ☐ Iba pa ______________________________ 
 

22. Mayroon ka bang anumang mga dokumento sa pagpaplano ng hinaharap? Pakilagyan ng 
check ang lahat ng naaangkop. 

☐ Will 

☐ Kapangyarihan ng Abogado (Power of  
Attorney) 

☐ Paunang Direktiba sa Pangangalagang 
Pangkalusugan 

☐ Plan para sa Pagpapalibing 

☐ Insurance para sa pangmatagalang 
pangangalaga 

☐ Wala

 

23.  Para sa mga layunin lang ng istatistika, ano ang iyong kabuuang tinatayang kita taun-
taon? 

☐ $0 - $11,770 

☐ $11,771 - $17,500 

☐ $17,501 - $26,000 

☐ $26,001 - $35,000 

☐ $35,001 - $45,000 

☐ $45,001 - $60,000 

☐ $60,001 - $85,000 

☐ $85,000 at pataas

24.  Paano mo nalaman ang tungkol sa survey na ito? 

☐ Email  ☐ Website  ☐ Sulat  ☐ Center para sa Matanda  ☐Non-profit na ahensiya               

☐ Ahensiya ukol sa pananampalataya ☐ Iba pa_______________________________ 
 

Mayroon ka pa bang gustong ibahagi? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Salamat sa paglaan ng oras na ibahagi sa amin ang iyong mga saloobin!  Pakibalik kay Sandra 
Braxton, 6955 Foothill Boulevard, Suite 300, Oakland, CA  94605.  Upang malaman pa, 
mangyaring pumunta sa website ng Area Agency on Aging Planning ng County ng Alameda sa 
link na ito: http://goo.gl/G6Tt7M 

http://goo.gl/G6Tt7M

