SURVEY NG DEMOGRAPIKO NG KALAHOK
Nakatuon ang San Mateo County sa paglilingkod sa malawak na mga komunidad. Tutulungan kami ng mga sagot mo
sa mga tanong na ito na maintindihan ang aming pinaglilingkuran at ang kailangan pang maabot. Ang lahat ng
impormasyong ito ay BOLUNTARYO at KUMPIDENSYAL.
1. Edad:

 0-15 taon

 16-25 taon

2. Sinasalitang pangunahing wika: (Pumili ng ISA)
 Ingles
 Espanyol
 Russian
 Samoan

 26-59 na taon

 60+ taon

 Mandarin
 Tongan

 Tumangging sabihin

 Cantonese
 Iba pang wika:

 Tagalog

3. Lahi/Etnisidad: (piliin ang lahat ng naaangkop)
 American Indian, Katutubo sa Alaska
 Taga-Asya
 Itim o African-American
 Katutubong Taga-Hawaii o Taga-Isla Pasipiko
 Puti o Caucasian
 Asian Indian/Taga-Timog Asya
 Caribbean
 Chamorro
 African
 Cambodian
 Taga-Gitnang Amerika
 Fijian
 Taga-Silangan ng Europa
 Intsik
 Mexican/Chicano
 Samoan
 Taga-Europe
 Pilipino
 Puerto Rican
 Tongan
 Taga-Gitnang Silangan
 Japanese
 Taga-Timog Amerika
 Korean
 Vietnamese
 Ibang lahi/etnisidad:
4. Kasariang itinalaga sa kapanganakan: (pumili ng ISA)
 Lalaki
 Babae
 Tumangging sabihin
5. Nasuri ka bang may kondisyon na hindi matukoy kung sa
 Oo  Hindi  Tumangging sabihin
babae o lalaking kasarian?
6. Kinikilalang kasarian: (piliin ang lahat ng naaangkop)
 Lalaki/Cisgender (Itinalagang Lalaki sa Kapanganakan) na Lalaki
 Babae/Cisgender (Itinalagang Babae sa Kapanganakan) na
Babae
 Babae na naging Lalaki (Female-to-Male, FTM)/Transgender na
Lalaki/ Trans Man/Trans-masculine/Lalaki
 Lalaking naging Babae (Male-to-Female, MTF)/Transgender na
Babae/ Trans Woman/Trans-feminine/Babae

7. Sekswal na oryentasyon: (piliin ang lahat ng naaangkop)
 Bakla, Tomboy o Homosekswal  Hindi sigurado sa kasarian
 Straight o Heterosekswal
 Hhindi limitado ang
sekswal na oryentasyon
 Bisekswal
 Asekswal (walang
kinikilalang kasarian)

 Nagdududa o hindi sigurado sa kinikilalang kasarian
 Genderqueer/Walang Kinikilalang Kasarian/Wala sa
alinman sa eksklusibong lalaki o babae
 Kinikilalang katutubong kasarian:
 Ibang kinikilalang kasarian:
 Tumangging sabihin

 Nagdududa o hindi sigurado sa sekswal na oryentasyon
 Katutubong seskwal na oryentasyon:
 Ibang seskwal na oryentasyon:
__

 Tumangging
sabihin

8. Mayroon ka bang kapansanan o kahirapang matuto, hindi kabilang ang o dahil sa mga kondisyon sa kalusugan ng isip?
(piliin ang lahat ng naaangkop)
 Nahihirapang makakita
 Dementia
 Kapansanan sa katawan/paggalaw  Wala akong kapansanan
 Nahihirapang makarinig o  Kapansanan sa  Hindi gumagaling na kondisyon ng  Ibang kapansanan:
maintindihan ang sinasabi
katawan o isip
kalusugan
 Kapansanang matuto
 Tumangging sabihin
9. Ikaw ba ay kumakatawan sa alinman sa mga sumusunod na grupo? (piliin ang lahat ng naaangkop)
 Consumer/kliyente ng kalusugan ng pag-uugali
 Nagpapatupad ng batas
 Ibang grupo:
 Miyembro ng pamilya ng isang consumer/kliyente
 Walang tahanan
 Provider ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali  Estudyante
 Provider ng mga serbisyo sa kalusugan at panlipunan  Miyembro ng komunidad  Tumangging sabihin
10. Ikaw ba ay isang Beterano?
 Oo
 Hindi
 Tumangging sabihin

Salamat sa pagkumpleto ng survey na ito!
Binago noong 4/18/2018

11. Saang lungsod ka nakatira, nagtatrabaho o kumakatawan sa County ng San Mateo?

Salamat sa pagkumpleto ng survey na ito!
Binago noong 4/18/2018

