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Mangyaring ibigay ang iyong pananaw tungkol sa mga pangangailangan sa pabahay at pag-access sa mga
mapagkukunan ng suporta at impormasyon sa loob ng County ng Alameda. Napakahalaga ng iyong pananaw.
Isasama ang iyong pananaw sa ulat ng Alameda County Regional Analysis of Impediments to Fair Housing
Choice (Panrehiyong Pagsusuri sa mga Hadlang sa Patas na Pagpili ng Pabahay sa County ng Alameda).
Hindi iuugnay ang iyong mga sagot sa anumang personal na impormasyong iyong ibibigay.
Kung nahihirapan kang makita ang survey na ito at nagnanais ng tulong dahil sa kapansanan, mangyaring
makipag-ugnay sa (510) 238-5219. Kung nais mong hilingin ang survey na ito sa ibang wika, mangyaring
makipag-ugnay sa (510) 238-6468.
Mangyaring sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa abot ng iyong makakaya.
1. Saang Lungsod ka nakatira sa loob ng County ng Alameda?
Lungsod: _________________________

Hindi ako nakatira sa County ng Alameda______

2. Saang Lungsod ka nagtatrabaho sa loob ng County ng Alameda?
Lungsod: _________________________

Hindi ako nagtatrabaho sa County ng Alameda______

3. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan sa lugar na kasalukuyan mong tinitirhan?
 Pag-aari ko ang aking tirahan



Naninirahan ako sa isang shelter (ipinagkakaloob
ng isang organisasyon/simbahan) para sa mga
nakakaranas ng kawalan ng tirahan

 Nagbabayad ako ng renta para sa aking
tirahan



Hindi ako nakatira sa isang shelter, ngunit
nakakaranas ako ng kawalan ng tirahan (hal.
nakatira sa sasakyan, nakatira sa kalye)

 Naninirahan ako sa pansamantalang
pabahay o transisyonal na pabahay

 Iba pa (mangyaring tukuyin):
____________________________________

4. Naninirahan ka ba sa pampublikong pabahay na pinangangasiwaan ng Housing Authority (Awtoridad sa
Pabahay), tumatanggap ng anumang uri ng voucher para sa pabahay mula sa Housing Authority, o
naninirahan sa pabahay na ang bahagi ay binabayaran ng mga pondo ng gobyerno (gaya ng Low-Income
Housing Tax Credit o yunit na ang singil ay mababa sa merkado)? Kung nalalapat sa iyo ang alinman sa
ibaba, mangyaring lagyan ng tsek ang oo. (hal. regular kang mayroong mga sertipikasyon sa kita)
Oo ____

Hindi ____

5. Kung tumatanggap ka ng anumang uri ng voucher para sa pabahay, gaano kahirap ang makahanap
ng landlord (nagpapaupa) na tumatanggap ng iyong voucher?
 Napakahirap

 Medyo
Mahirap

 Hindi
Mahirap

 Madali

 Hindi ako tumatanggap ng
voucher para sa pabahay

6. Kung mabibigyan ng pagkakataon, lilipat ka ba?
Oo ____

Hindi ____ (Kung hindi, magpatuloy sa tanong 9)
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7. Bakit mo gustong lumipat? (Piliin ang lahat ng naaangkop)
 Gusto kong tumira sa isang mas malusog na
kapitbahayan

 Kailangan ko ng mas malaking
bahay/apartment

 Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas sa aking
kapitbahayan

 Kailangan ko ng mas maliit na
bahay/apartment

 Ayoko nang magkaroon ng mga roommate
(kasamang umuupa)

 Gusto ko ng mas mabuting access sa mga
pasilidad para sa pangangalagang pangkalusugan

 Pakiramdam ko ay hindi ako tanggap

 Gusto kong bumili ng bahay

 Gusto ko ng mas mabuting access sa
mabubuting paaralan

 Nakikitira ako sa mga kaibigan/pamilyang
nagnanais na ako ay umalis

 Gusto ko ng tirahang may mabuting interyor
na kondisyon

 Gusto ko ng mas abot-kayang renta

 Gusto ko ng tirahang may mas mabuting maaaccess na pasilidad para sa aking kapansanan

 Gusto ko ng mas mabuting access sa
transportasyon

 Gusto ko ng tirahang may mas mabuting pasilidad  Gusto ko ng mas mabuting access sa mga
(kusina/labahan/internet/panlabas na espasyo,
serbisyo/tindahan
mga common area (lugar na mapaglalagian
ninuman), pangkomunidad na opisina, pool)
 Gusto ko ng mas malapit sa mga kaibigan at/o  Gusto ko ng mas malapit sa aking trabaho
pamilya
 Gusto ko ng mas mabuting access sa mga
parke/bukas na espasyo

 Gusto ko ng mas mabuting access sa mga
oportunidad sa trabaho
 Iba pa (mangyaring tukuyin):
____________________________________

8. May dahilan ba kung bakit hindi ka pa nakakalipat? (Piliin ang lahat ng naaangkop)
 Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho

 Hindi ko kayang bayaran ang paninirahan sa
ibang lugar

 Hindi ko kayang bumili ng bahay

 Mahirap humanap ng bagong landlord na
tatanggap sa akin dahil sa aking kasaysayan
ng eviction (pagpapaalis) at/o masamang
kredit

 Hindi ako makahanap ng isang abot-kayang lugar  Nandito ang trabaho ko
na may mas mabuting mga kondisyon o mas
mabuting access sa mga bagay na kailangan ko
 Hindi ko kayang bayaran ang mga
gastusin/pandeposito sa paglipat

 Nandito ang mga kaibigan at/o pamilya ko
 Iba pa (mangyaring tukuyin):
____________________________________

9. Kasalukuyan ka bang namumuhay nang may kapansanan, o may kapansanan ba ang isang
miyembro ng iyong sambahayan?
Oo ____
Hindi ____ (Kung hindi, magpatuloy sa tanong 12)
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10. Nakakaranas ka ba o ang miyembro ng iyong sambahayan ng alinman sa mga sumusunod na
hamon sa pabahay? (Piliin ang lahat ng naaangkop)
 Ang tirahan ko ay hindi tumutugon sa mga
pangangailangan ng aking kasambahay na
may kapansanan

 Mahirap para sa aking kasambahay na
maglibot sa aking kapitbahayan dahil sa
kakulangan ng maa-access na daanan

 Natatakot akong tumaas ang aking renta kung
hihiling ako ng akomodasyon para sa
kasambahay kong may kapansanan

 Hindi abot-kaya ang pabahay na may
naaangkop na mga akomodasyon para sa
aking kasambahay na may kapansanan

 Tumatanggi ang aking landlord na gumawa ng
pagbabago sa aming yunit para matugunan
ang pangangailangan ng aking kasambahay
na may kapansanan

 Hindi tinanggap ng aking landlord ang aking
service/emotional support animal (hayop na
sinanay para magbigay ng
serbisyo/emosyonal na suporta)

 Nag-aalala akong mawala ang aking in-home
health care (pangangalangang
pangkalusugang ipinagkakaloob sa tahanan)

 Hindi ako nakakaranas ng kahirapan sa
pabahay
 Iba pa (mangyaring tukuyin):
____________________________________

11. Kung ginagamit, mangyaring isaayos nang ayon sa antas ng kahirapan sa paggamit ng mga
partikular na paraan ng transportasyon mula sa napakahirap (0) hanggang sa napakadali (5).
Bilugan ang iyong mga pinili. Lagyan ng tsek ang N/A kung hindi naaangkop.
Uri ng Transportasyon

Napakahirap

Napakadali

Paglalakad

0

1

2

3

4

5

Gamit ang wheelchair

0

1

2

3

4

5

Pagmamaneho (Nagmamaneho ako)

0

1

2

3

4

5

Pagmamaneho (Iba ang nagmamaneho)

0

1

2

3

4

5

AC Transit

0

1

2

3

4

5

Tri Valley Wheels Bus

0

1

2

3

4

5

BART

0

1

2

3

4

5

East Bay Paratransit

0

1

2

3

4

5

Wheels Bus Dial-A-Ride

0

1

2

3

4

5

Uber Assist o Uber WAV

0

1

2

3

4

5

Maa-access na serbisyo ng taxi

0

1

2

3

4

5

Iba pa (mangyaring tukuyin):_________________

0

1

2

3

4

5

N/A
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12. Isaayos ang iyong pagsang-ayon sa mga sumusunod na pahayag mula sa lubos na hindi sumasangayon (0) hanggang sa lubos na sumasang-ayon (5). Bilugan ang iyong mga pinili.
Mga Katanungan

Lubos na Hindi Sumasang-ayon Lubos na Sumasang-ayon

Nakatira ako malapit sa mga parke at
mga pasilidad na panlibangan na may
mataas na kalidad

0

1

2

3

4

5

Nakatira ako malapit sa mga tindahan ng
grocery na may mga pangmalusog at
kumbinyenteng opsyon

0

1

2

3

4

5

Nakatira ako sa may kumbinyenteng
distansya mula sa mga pasilidad para sa
pangangalagang pangkalusugan

0

1

2

3

4

5

Nakatira ako malapit sa mga
kaibigan/pamilya/miyembro ng
komunidad na mapagbigay ng suporta

0

1

2

3

4

5

Nasa masamang kalagayan o
nangangailangan ng pagkukumpuni ang
pabahay sa aking kapitbahayan

0

1

2

3

4

5

Nakatira ako sa isang lugar na may mas
mataas na antas ng krimen

0

1

2

3

4

5

Mahirap makahanap ng mabubuting
paaralan sa isang lugar na kaya kong bayaran

0

1

2

3

4

5

Nakatira ako sa lugar na may madaling pagaccess sa mga oportunidad sa trabaho

0

1

2

3

4

5

Nahihirapan akong makarating sa mga
lugar na gusto kong puntahan dahil sa
mga problema sa transportasyon

0

1

2

3

4

5

Sa tingin ko ay malinis ang tubig, hangin,
at lupa sa lugar na tinitirhan ko

0

1

2

3

4

5

13. Sa nakaraang limang taon, umalis ka ba sa tinitirhan mo sa County ng Alameda kahit hindi mo
gustong umalis?
Oo ____

Hindi ____ (Kung hindi, magpatuloy sa tanong 16)

14. Bakit ka umalis? (Piliin ang lahat ng naaangkop)
 Naging mahal ang renta
 Hindi naging abot-kaya ang pagmamay-ari ng
bahay
 Napaalis dahil sa hindi pagbabayad ng renta
 Gustong lumipat sa tirahan ng landlord
 Gustong magpa-remodel/magpa-renovate ng
landlord
 Gusto ng landlord na magparenta sa isang
kamag-anak
 Gusto ng landlord na magparenta sa ibang
tao (hindi kamag-anak)

 Ibebenta ng landlord ang tirahan/yunit
 Napaalis dahil sa paglabag sa mga patakaran
sa tirahan
 Mga personal/pampamilyang dahilan
 Walang dahilan para sa pagpapaalis sa akin
 Hindi ligtas na mga kalagayan sa aking tirahan
 Hindi ligtas na mga kalagayan sa aking
kapitbahayan
 Iba pa (mangyaring tukuyin):
__________________________________
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15. Kung pinili mo ang “Naging mahal ang renta” o “Hindi naging abot-kaya ang pagmamay-ari ng
bahay,” mangyaring piliin ang mga dahilan kung bakit ito naging hindi abot-kaya. (Piliin ang lahat
ng naaangkop)
 Hindi na kayang magbayad ng renta
 Tumaas ang renta sa antas na hindi kayang
mabayaran
 Nawalan ng trabaho o nabawasan ng oras sa
trabaho
 Tumaas ang mga gastusin sa utilidad
 Hindi ko na kayang magbayad ng mortgage

 Tumaas ang bayad sa mortgage sa antas na
hindi kayang mabayaran
 Naging hindi abot-kaya ang mga gastusin sa
pagmementina
 Tumaas ang mga buwis/insurance sa antas na
hindi kayang mabayaran
 Hindi ko pinili ang “Naging hindi naging abotkaya ang renta/pagmamay-ari ng bahay”
 Iba pa (mangyaring tukuyin):
__________________________________

16. Isaayos ang iyong pagsang-ayon sa mga sumusunod na pahayag mula sa lubos na hindi sumasangayon (0) hanggang sa lubos na sumasang-ayon (5). Bilugan ang iyong mga pinili. Kung hindi mo
alam, lagyan ng tsek ang “Hindi ko alam.”
Mga Katanungan

Lubos na Hindi
Sumasang-ayon

Lubos na
Sumasang-ayon

Magiging mapagsuporta ang aking mga kapitbahay
pagdating sa paghahanap ng pabahay para sa may
mababang kita sa aking kapitbahayan

0

1

2

3

4

5

Magiging mapagsuporta ang aking mga kapitbahay
pagdating sa paghahanap ng mga bagong gusali ng
apartment sa aking kapitbahayan

0

1

2

3

4

5

Magiging mapagsuporta ang aking mga kapitbahay
pagdating sa paghahanap ng bagong pabahay para
sa mga senior (nakakatanda) na may mababang kita
sa aking kapitbahayan

0

1

2

3

4

5

Magiging mapagsuporta ang aking mga kapitbahay
sa paghahanap ng residensyal na tirahan para sa
mga taong nagpapagaling mula sa pagkalulong sa
droga/alkohol sa aking kapitbahayan

0

1

2

3

4

5

Magiging mapagsuporta ang aking mga kapitbahay
sa paghahanap ng residensyal na tirahan para sa
mga taong may mga kapansanan sa pangangatawan
at/o paglaki sa aking kapitbahayan

0

1

2

3

4

5

17. Ano ang inyong zip code? ________________
18. Ilang taon ka na?
 Senior (edad 62+)

 Nakababatang Adult (edad 18-30)

 Adult (edad 31-61)

 Kabataan (edad 13-17)

19. Ano ang iyong kasarian?
 Lalaki
 Babae

 Transgender/Non-binary/Intersex

Hindi ko
alam
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20. Ilang tao ang naninirahan sa inyong sambahayan?
 Isa (1)

 Apat (4)

 Dalawa (2)

 Lima (5)

 Tatlo (3)

 Anim (6)
 Mahigit sa pito (7)

21. Ilang minuto ang iyong pang-araw-araw na biyahe sa paaralan o trabaho?
 0-14

 60-89

 15-29

 90-119

 30-44

 120-149

 45-59

 150+
 Hindi ako pumapasok sa trabaho o paaralan

22. Mayroon ka bang mga anak na mas mababa sa edad na 18 taon na kasalukuyang naninirahan
kasama mo?
Oo ____

Hindi ____

23. Aling (mga) grupong panlahi ang itinuturing mong kabahagi ang iyong sarili? (Piliin ang lahat ng
naaangkop)
 Puti/Caucasian*

 Katutubo ng Hawaii/Taga-islang Pasipiko

 Itim/Aprikanong Amerikano

 Asyano

 Amerikanong Indian/Katutubo ng Alaska

 Iba pa (mangyaring tukuyin)
_____________________________________

*Kabilang sa Puti/Caucasian ang taong may mga pinagmulan sa alinman sa mga orihinal na taong
mula sa Europa (kabilang ang mga inapo ng taga-Espanya), Middle East o Hilagang Africa.

24. Ikaw ba ay Hispaniko o Latino?
 Hispaniko o Latino*

 Hindi Hispaniko o Latino

*Ang Hispaniko o Latino ay tumutukoy sa isang taong may kultura o pinagmulang Kubano,
Mehikano, Puerto Rikenyo, Taga-Timog o Gitnang Amerika, o iba pang kultura o pinagmulang
Espanyol ng anumang lahi.

25. Ano ang taunang kita ng sambahayan para sa lahat ng adult (nasa hustong gulang) sa iyong
sambahayan?
 Mas mababa sa $10,000

 $55,000 hanggang $69,999

 $10,000 hanggang $24,999

 $70,000 hanggang $84,999

 $25,000 hanggang $39,999

 $85,000 hanggang $99,999

 $40,000 hanggang $54,999

 $100,000+
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26. Ano ang halaga ng iyong kabuuang kita ng sambahayan na napupunta sa mga gastusin sa bahay,
kabilang ang mga utilidad?
 Isang-katlo o mas mababa
pa (0% - 30%)

 Sa pagitan ng isang-katlo at
kalahati (31% - 50%)

 Kalahati (51%) o higit pa

27. Mangyaring gamitin ang espasyong ito para sa mga karagdagang komento tungkol sa surbey o
patas na pabahay sa iyong komunidad: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

28. Kung nais mong tumanggap ng mga update tungkol sa Alameda County Analysis of Impediments
(Pagsusuri sa mga Hadlang ng County ng Alameda), mangyaring ibigay ang iyong email at numero
ng telepono sa ibaba.
Email: _________________________________ Telepono: ________________________________
Salamat sa pagkumpleto ng survey na ito. Ang iyong mga sagot ay makakatulong sa County ng Alameda
na magkaloob ng mas mabuting mga oportunidad sa patas na pabahay. Mangyaring isaalang-alang ang
pagdalo sa isa o higit pa sa tatlong mga pagpupulong para sa pakikibahagi ng komunidad kung saan
makakapagbigay ka sa amin ng mas higit pa sa iyong saloobin. Ang mga petsa, oras, at lokasyon ng mga
ito ay ibinibigay sa ibaba.
Pagpupulong #1
Agosto 13, 2019, 1pm hanggang 3pm
3rd Floor Community Meeting Room
Berkeley Central Library
2090 Kittredge St, Berkeley, CA 94704
Pagpupulong #2
Agosto 21, 2019, 5pm hanggang 7pm
Community Room (2nd Floor)
Oakland Library 81st Avenue Branch
1021 81st Ave, Oakland, CA 94621
Pagpupulong #3
Agosto 24, 2019, 11am hanggang 1pm
Conference Room 2A (2nd Floor)
Hayward City Hall
777 B St, Hayward, CA 94541

Kung mayroon kang mga karagdagang katanungan tungkol sa survey na ito o sa ulat, mangyaring makipagugnay kay Patrice Clemons sa HousingSurvey@mbakerintl.com.

