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Ilagay ang petsa:: 

Survey ng Mamimili ng Santa Clara County 

Panimula 

1. Nilalayon ng mga tanong sa survey na itong mangalap ng pagpuna mula sa mga mamimili. Kasama
sa mga mamimili ang sinumang indibiduwal na nakakatanggap ng mga serbisyo mula sa mga doktor,
psychiatrist, psychologist, therapist, tagapayo, tagapamahala ng kaso, practitioner, o sinumang
propesyonal na nagbibigay ng serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip.

Kasalukuyan ka bang isang mamimili o miyembro ng pamilya ng mamimili? 

 Oo → KUNG “OO”: Pumunta sa tanong #2.

 Hindi → KUNG “HINDI”: Mangyaring huwag kumpletuhin ang survey na ito.

2. Alin sa sumusunod ang pinakamahusay na kumakatawan sa iyo bilang isang  indibiduwal?
❑Mamimili ako.
❑Miyembro ako ng pamilya ng mamimili.
❑Mamimili ako at miyembro ng pamilya ng mamimili.

3. Ang mga sumusunod na katanungan ay tungkol sa karanasan mo sa pagkuha ng tulong:

Pagkuha ng mga serbisyo Hindi 
talaga 
totoo 

Medyo 

totoo 

Karamihan 
totoo 

Napaka 

totoo 

Hindi 
Angkop 

Alam ko kung saan pupunta kung kailangan ko ng 
mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Alam ko kung sino ang tatawagan  kung kailangan 
ko ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Madaling makakuha ng mga serbisyo sa kalusugan 
ng pag-iisip.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Makakakuha ako ng appointment kung kailangan 
ko. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Hindi ko kailangang umupo sa hintayang kuwarto 
ng masyadong matagal. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4. Ang mga sumusunod na katanungan ay tungkol sa mga karanasan mo sa pag-refer sa mga ibang
serbisyo:

Mga Referral Hindi 
talaga 
totoo 

Medyo 

totoo 

Karamihan
totoo 

Napaka 

totoo 

Hindi 
Angkop 

Kinakausap ako ng mga tagapaglaan tungkol sa 
mga serbisyo na maaaring makatulong sa akin.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Bagay ang magkakaibang serbisyo sa isa’t isa. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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5. Ang mga sumusunod na katanungan ay tungkol sa mga karanasan mo sa pakikipag-usap sa mga 
tagapaglaan/kawani: 

Komunikasyon  Hindi talaga 
totoo 

Medyo 
totoo 

Karamihan 
totoo 

Napaka 
totoo 

Hindi 
Angkop 

Magiliw ang mga kawani sa front desk.  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nagtatanong ang mga kawani sa front desk. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Matulungin angmga kawani sa front desk. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tinalakay sa akin ng tagapaglaan ang aking mga 
karapatan. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nararamdaman ko na makakausap ko ang aking 
tagapaglaan tungkol sa mga problema o reklamo. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Sinasagot ng aking tagapaglaan ang aking mga 
katanungan. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tinatanggap ako ng aking tagapaglaan kung sino 
ako. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nirerespeto ako ng aking tagapaglaan. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6. Ang mga sumusunod na katanungan ay tungkol sa mga pangkulturang konsiderasyon sa paghahatid 
ng serbisyo:  

Mga Pangkulturang Konsiderasyon Hindi talaga 
totoo 

Medyo 
totoo 

Karamihan 
totoo 

Napaka 
totoo 

Hindi 
Angkop 

Nauunawaan ng tagapaglaan ko ang aking 
kultura. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Ang tagapaglaan ko ay mula sa kultura 
ko/kapareho ng sa akin.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 May mga serbisyong makukuha sa aking wika. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

7. Ang mga sumusunod na katanungan ay tungkol sa mga karanasan mo sa paggaling:  

Paggaling at Pakikipagtulungan Hindi talaga 
totoo 

Medyo 
totoo 

Karamihan 
totoo 

Napaka 
totoo 

Hindi 
Angkop 

Binibigyan ako ng tagapaglaan ko ng mga 
mapagpipilian.  

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tinatanong ako ng tagapaglaan ko kung ano ang 
iniisip ko. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Pinipili ko kung ano ang tatrabahuhin ko. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Natutugunan ng mga serbisyo ang aking mga 
pangangailangan. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tumututok ang mga serbisyo sa paggaling ko. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tinutulungan ako ng mga serbisyo. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

8. LOHIKA -- Tinanong ka ba kung gusto mo na ang pamilya ay bahagi ng paggamot mo?  

 Oo  →   KUNG “OO”: Pumunta sa tanong 8a. 

 Hindi  →   KUNG “HINDI”: Lumaktaw sa tanong #9. 
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8a. Mangyaring ilarawan kung paano ang iyong pamilya ay bahagi ng iyong pangangalaga sa kalusugan 

ng pag-iisip.  

Pamilya/Mga Relasyon  
Hindi talaga 

totoo 
Medyo 
totoo 

Karamihan 
totoo 

Napaka 
totoo 

Hindi 
Angkop 

Tinatanong ako ng aking tagapaglaan kung sino 
ang gusto kong maugnay sa paggaling ko. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Isinasama ng tagapaglaan ko ang mga taong 
tinukoy kong mahalaga sa akin. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Tinulungan ng mga tagapaglaan ang pamilya kong 
na mas mahusay na masuportahan ako. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Sinusuportahan ng mga miyembro ng pamilya 
ang paggaling ko. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

9. Gaano katotoo ang mga sumusunod na pahayag? 

Kasiyahan 
Hindi talaga 

totoo 
Medyo 
totoo 

Karamihan 
totoo 

Napaka 
totoo 

Hindi 
Angkop 

Binibigyan ako ng aking pangkat sa 
pangkalusugan ng pag-iisip ng anumang uri ng 
tulong na kailangan ko. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Binibigyan ako ng aking pangkat sa 
pangkalusugan ng pag-iisip ng kasing dami ng 
tulong na kinakailangan ko kapag kailangan ko 
ito. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Propesyonal na kumikilos ang pangkat sa 
pangkalusugan ng pag-iisip. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Nasisiyahan ako sa aking mga serbisyo sa 
pangkalusugan ng pag-iisip. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

10. Alin ang pinakapinagmamalaki mo dahil sa paggamit ng kalusugan ng pag-iisip? Mangyaring pumili ng isa. 
 Mas maganda ang relasyon ko sa aking pamilya at mga kaibigan. 
 Mas nagsasalita ako tungkol sa kailangan at gusto ko. 
 Nararamdaman kong mas kumpiyansa ako sa aking paggaling. 
 Kaya kong maramdaman na ako ay ligtas.  
 Mayroon akong mas mahusay na mga kasanayan sa pagkaya. 
 Mas mahusay akong pumili tungkol sa buhay ko at paggaling. 
 May trabaho ako o pumupunta sa paaralan. 
 Mas marami akong responsibilidad sa aking pang-araw-araw na buhay. 
 Mayroon akong ligtas at kumportableng tirahan. 
 Hindi na ako nagdodroga at umiinom ng alak. 
 Lumalahok ako sa aking mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip.  
 Sumusunod ako sa aking plano sa paggamot. 
 Iba pa (mangyaring tukuyin): _____________________________________________________ 
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Ilagay ang petsa:: 

11. Ano ang pinakamalaking nagawa ng sistema ng pangkalusugan ng pag-iisip? Mangyaring pumili ng isa. 
 Ang aking mga tagapagbigay ng kalusugan sa pag-iisip ay nag-uusap sa bawat isa. 
 Nakikipag-koordina sa isa’t isa ang aking mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip, tulad ng CPS o 

probation. 
 Ang mga serbisyo ay isinusulong ng mamimili at pamilya. 
 Ang mga serbisyo ay inilalaan ng mga taong kumakatawan sa mga taong pinagseserbisyuhan. 
 Ang mga serbisyo ay nakatuon sa kagalingan, paggaling at pag-asa.  
 Nakakatulong ang mga serbisyo. 
 Makakakuha ako ng tulong mula sa kasamahan, mga taong may katulad na mga karanasan. 
 Nauunawaan ng mga tagalapaglaan ng serbisyo ang mga kailangan ko. 
 Tinutulungan ako ng mga serbisyong magawa ang mga layunin ko. 
 Madaling makuha ng mga serbisyo (hal. madaling makapag-appointment, magandang 

lokasyon/oras). 
 Humuhusay ang mga serbisyo. 
 Makakakuha ako ng mga serbisyo kapag may krisis. 
 Iba pa (mangyaring tukuyin): ______________________________________________________ 

 

12. Ano ang mga pinakamahusay na pangangailangan ng sistema sa kalusugan ng pag-iisip? Mangyaring i-tsek 
ang lahat ng naaangkop. 

 Hindi sapat ang mga serbisyo. 
 Kailangan natin ang magkakaibang klase ng serbisyo. 
 Dapat mag-usap ang mga tagapaglaan ng serbisyo. 
 Ang mga tagapaglaan para sa kalusugan ng pag-iisip ay dapat makipag-usap sa ibang mga klase 

ng mga programa (iyon ay, legal, kapakanan ng bata) 
 Ang mga serbisyo ay kailangang tumutok sa kung ano sa palagay ko ang mahalaga. 
 Ang mga serbisyo ay dapat ilaan ng mga taong kamukha ko. 
 Ang mga serbisyo ay dapat makuha sa nais kong wika. 
 Ang mga serbisyo ay nakatuon sa kagalingan, paggaling at pag-asa. 
 Ang mga tagapaglaan ng serbisyo ay dapat pumunta sa komunidad. 
 Ang mga serbisyo ay dapat mag-empleyo ng mas maraming suporta sa kasamahan (iyon ay, 

mga taong may katulad na karanasan).   
 Hindi nauunawaan ng mga tagalapaglaan ng serbisyo ang aking mga kailangan. 
 Ang mga serbisyo at mga referal ay hindi nakakatulong. 
 Ang mga serbisyo ay mahirap makuha (iyon ay, mahirap makakuha ng mga appointment, hindi 

kumbinyenteng lokasyon/oras). 
 Lumala ang mga serbisyo sa paglipas ng panahon. 
 Iba pa (mangyaring tukuyin): _____________________________________________________ 
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Ilagay ang petsa:: 

13. May anuman bang iba pang gusto mong ibahagi tungkol sa iyong karanasan?  

Mangyaring isulat ang mga komento mo sa kahon sa ibaba: 
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Ilagay ang petsa:: 

Demograpikong Form 
 

1. Ano ang relasyon mo sa mamimili ng 
kalusugan ng pag-iisip sa iyong buhay? 

☐ Sarili 

☐ Magulang 

☐ Kapareha 

☐ Anak  

☐ Ibang Miyembro ng Pamilya 

☐ Kaibigan 

☐ Iba pa: ____________________ 
 

2. Ano ang iyong apilasyon na stakeholder? 

☐ Miyembro ng komunidad 

☐ Ahensiya ng pamahalaan (Lungsod o 
County) 

☐ Ahensiya ng pamahalaan (Estado) 

☐ Organisasyong nasa komunidad 

☐ Pagpapatupad ng Batas 

☐ Ahensiya ng edukasyon 

☐ Ahensiya ng panlipunang serbisyo 

☐ Beterano o mga Organisasyon ng 
Mga Beterano 

☐ Tagapaglaan ng mga serbisyo sa 
      kalusugan ng pag-iisip 

☐ Tagapaglaan ng mga serbisyo para 
sa alak at mga ibang droga 

☐ Organisasyong medikal o 
pangangalaga ng kalusugan 

☐ Iba pa: ____________________ 
 

3. Mangyaring tukuyin ang saklaw ng edad mo: 

☐ Mas bata sa 16  

☐ 16-24 

☐ 25-59 

☐ 60 at mas matanda 
 

4. Ano ang etnisidad mo? 

☐ Hispanic/Latino 

☐ Hindi-Hispanic/Latino 
  

5. Ano ang lahi mo? (piliin lahat ng naaangkop) 

☐ White/Caucasian 

☐ African American/Black 

☐ Asian o Pacific Islander 

☐ American Indian/Native Alaskan 

☐ Multi-Race 

☐ Iba pa: ____________________ 
 

6. Saang bahagi ng Santa Clara County ka nakatira? 

☐ Campbell 

☐ Cupertino 

☐ Gilroy 

☐ Los Altos 

☐ Los Gatos 

☐ Milpitas 

☐ Monte Sereno 

☐ Morgan Hill 

☐ Mountain View 

☐ Palo Alto 

☐ San Jose 

☐ Santa Clara 

☐ Saratoga 

☐ Sunnyvale 

☐ Iba pa: ____________________ 
 

7. Pakitukoy ang kasarian mo: 

☐ Babae 

☐ Lalaki 

☐ Transmale/transman 

☐ Transfemale/transwoman 

☐ Intersex 

☐ Genderqueer 

☐ Piniling hindi sumagot 

☐ Iba pa: ____________________ 
 

8. Ano ang nais mong wika? 

☐ Ingles 

☐ Espanyol 

☐ Vietnamese 

☐ Mandarin 

☐ Tagalog 

☐ Iba pa: ____________________ 

Salamat sa pagsasagawa sa aming survey! 


