Pangalan ng Programa:____________________________________________________ Lokasyon:_____________________________________ Petsa: _____________________________________

SURVEY SA DEMOGRAPIKO NG KALAHOK

Ang San Mateo County ay nakalaang maglingkod sa magkakaibang 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.

Sa aling pangkat ng edad ka kabilang? (mag-check ng ISA)
0-15 taon gulang
16-25 taon gulang
26-59 na taon gulang
60+ taon gulang
Tumangging sabihin
Ano ang pangunahing wika na ginagamit mo sa bahay? (mag-check ng ISA)
Ingles
Espanyol
Mandarin
Cantonese
Tagalog
Russian
Samoan
Tongan
Iba pang wika:____________________________
Tumangging sabihin
Sa anong (mga) lahi mo kinikilala ang iyong sarili? (i-check ang LAHAT ng naaangkop)
Asyano
Black o African-American
Native American, American Indian, o Indigenous
Native Hawaiian o Pacific Islander
White o Caucasian
Iba pang lahi: ________________________________
Tumangging sabihin
Sa anong etnisidad o mga etnisidad mo kinikilala ang iyong sarili? (i-check ang LAHAT ng naaangkop)
Latino/a/x o Hispanic
Caribbean
Central American
Mexican/Mexican-American/Chicano
South American
Iba pang etinisidad o tribo: ____________________________
Tumangging sabihin
Hindi Latino/a/x o Hindi Hispanic
African
Asian Indian/South Asian
Chamorro
Chinese
Eastern European
European
Fijian
Pilipino
Japanese
Korean
Middle Eastern o North African
Samoan
Tongan
Vietnamese
Iba pang etinisidad o tribo: ____________________________
Tumangging sabihin
Ano ang iyong kasarian noong ipinanganak ka? (mag-check ng ISA)
Babae
Lalaki
Tumangging sabihin
(1) Ang intersex ay isang pangkalahatang terminong ginagamit para sa ilang kundisyong nagreresulta mula sa isang reproductive o sexual anatomy na hindi
karaniwang tumutugma sa mga kahulugan ng pagiging babae o lalaki sa kapanganakan; (2) Kasama sa kapansanan ang pisikal na kapansanan o kapansanan sa pagiisip o kundisyong medikal na tumatagal nang hindi bababa sa anim na buwan, na naglilimita sa pangunahing aktibidad sa buhay (hindi resulta ng isang matinding
kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip); (3) Hindi kasama sa kapansanan sa pag-iisip ang mga kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip at kasama rito ang (pero hindi
limitado sa) kapansanan sa pagkakatuto, developmental na kapansanan, at dementia; (4) Kasama sa hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan ang (pero hindi
limitado sa) hindi nawawalang pananakit.

Isa ka bang intersex1? (mag-check ng ISA)
Oo
Hindi
Tumangging sabihin
Ano ang iyong kinikilalang kasarian? (mag-check ng ISA)
Female/Babae/Cisgender na Babae
Male/Lalaki/Cisgender na Lalaki
Transgender Woman/Trans Woman/Trans-Feminine/Babae
Transgender Man/Trans Man/Trans-Masculine/Lalaki
Hindi pa tiyak sa kinikilalang kasarian
Genderqueer/Gender Non-Conforming/Gender Non-Binary/
Hindi eksklusibong babae o lalaki
Indigenous na kinikilalang kasarian:_______________________________
Iba pang kinikilalang kasarian:__________________________________
Tumangging sabihin
Ano ang iyong sekswal na oryentasyon? (mag-check ng ISA)
Lesbian
Gay
Straight o Heterosexual
Bisexual
Queer
Pansexual
Asexual
Hindi tiyak sa sekswal na oryentasyon
Indigenous na sekswal na oryentasyon: ____________________________
Iba pang sekswal na oryentasyon: ________________________________
Tumangging sabihin
Mayroon ka bang kapansanan?2 (mag-check ng ISA)
Oo
Hindi
Tumangging sabihin
Kung mayroon kang kapansanan, anong uri ang mayroon ka? (i-check ang LAHAT ng naaangkop)
Kapansanan sa pag-iisip3
Kapansanan sa katawan/paggalaw
Hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan4
Nahihirapang makakita
Nahihirapang makarinig o maintindihan ang sinasabi
Iba pang uri ng kapansanan:___________________
Tumangging sabihin
Sa anong (mga) pangkat ka kabilang? (i-check ang LAHAT ng naaangkop)
Consumer/kliyente ng kalusugan ng pag-uugali
Miyembro ng pamilya ng isang consumer/kliyente sa kalusugan ng pag-uugali
Provider ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali
Provider ng mga serbisyo sa kalusugan at panlipunang serbisyo
Nagpapatupad ng batas
Walang tirahan
Mag-aaral
Miyembro ng komunidad
Iba pang grupo:__________________________________________________
Tumangging sabihin
Isa ka bang Beterano? (mag-check ng ISA)
Oo
Wala
Tumangging sabihin
Saang lungsod ka nakatira, nagtatrabaho, o kumakatawan sa County ng San Mateo?
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