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Distance Learning Survey - Family
School Name: ________________________________________________________
Survey sa Malayuang Pagkatuto (Distance Learning) para sa Mga Pamilya

RM

Ang survey na ito ay para sa mga magulang, tagapangalaga, at caretaker ng pamilya ng mga mag-aaral sa Mga Pampublikong
Paaralan at Charter School sa Hawaii. Tulungan kaming mas masuportahan kayo at ang iba pang pamilya sa pamamagitan ng
pagsagot sa mga tanong na ito. Papanatilihing anonymous ang inyong mga sagot. Kung ayaw ninyong sagutan ang anumang
tanong, puwede ninyo itong laktawan. Habang sinasagutan ninyo ang mga tanong na ito, isipin ang inyong karanasan sa
malayuang pagkatuto at ang pagsasara ng mga gusali ng paaralan. Kung mahigit sa isa ang anak ninyo na naka-enroll sa mga
pampublikong paaralan, pakisagutan ang mga tanong na ito nang isinasaisip ang inyong panganay na anak. Kung gusto ninyo,
puwede ninyong sagutan ulit ang survey para sa iba pa ninyong anak.
1. Mayroon bang laptop o tablet mula sa paaralan ang inyong anak na para sa malayuang pagkatuto?
Wala

FO

Mayroon

2. Mayroon bang computer sa bahay ang inyong anak na magagamit para sa malayuang pagkatuto?
Mayroon

Wala

3. Sapat ba ang bilang ng mga device sa sambahayan para sabay-sabay na makagamit ang bawat miyembro ng pamilya?
Oo

Hindi

Mayroon

Wala

LE

4. Mayroon ba kayong smartphone na may access sa Internet?

5. Maaasahan ba ang access sa Internet sa inyong bahay?
Hindi maaasahan

Maaasahan naman

Medyo maaasahan

Talagang maaasahan

MP

Walang access sa internet

6. Naa-access ba ninyo ang Internet sa wireless na paraan?
Oo

Hindi

Oo

Hindi

SA

7. Tuloy-tuloy bang nakibahagi ang inyong anak sa malayuang pagkatuto habang nakasara ang mga gusali ng paaralan sa
pamamagitan ng mga paper packet?

8. Tuloy-tuloy bang nakibahagi ang inyong anak sa malayuang pagkatuto habang nakasara ang mga gusali ng paaralan sa
pamamagitan ng online na pagkatuto?
Oo

Hindi

9. Nang hindi isinasaalang-alang ang availability ng mga device at koneksyon, ano ang mas gusto ninyong matanggap, mga
paper packet o device na may koneksyon sa Internet?
Paper packet

Device at internet
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10. Kung papipiliin kayo sa sumusunod na tatlong opsyon para sa inyong anak, ano ang pipiliin ninyo? Pumili ng isa.
Malayuang pagkatuto - online mula sa bahay

Aktwal na silid-aralan - sa campus ng paaralan

Pinagsamang Malayuang pagkatuto at Aktwal
na silid-aralan

Talagang mas nabawasan
ang pagkatuto

Nabawasan ang pagkatuto

RM

11. Kumusta ang karanasan sa malayuang pagkatuto ng inyong anak kumpara sa mga klase sa campus?
Pareho lang ang pagkatuto

Nadagdagan ang pagkatuto

Talagang mas nadagdagan
ang pagkatuto

12. Sa isang buong araw na may klase, gaano katagal ang ginugugol ng inyong anak sa pakikibahagi sa mga aktibidad para sa
pagkatuto mula sa kanyang paaralan?
Wala pa sa kalahati ng
buong araw

Kalahati ng buong araw

Mahigit sa kalahati ng
buong araw

Halos buong araw

FO

Wala

13. Gaano kayo kakumportable sa pagsuporta sa malayuang pagkatuto ng inyong anak?
Hindi kumportable

Medyo hindi kumportable

Kumportable naman

Medyo kumportable

Kumportablengkumportable

14. Ano ang pinakamalaking hadlang sa epektibong pagsuporta ninyo sa inyong anak na matuto sa bahay?
Pag-aalaga ng
ibang anak

Pangangailangang Kawalan ng
alagaan ang
tahimik na
mga may sakit lugar para sa
na miyembro
trabaho
ng pamilya

Kawalan ng
teknolohiya

LE

Aking trabaho

Kawalan ng
Internet

Mga isyu sa
teknolohiya

Iba pa

Walang
anumang
nakakahadlang
sa akin
ngayon

MP

15. Kung pinili ninyo ang "Iba pa" bilang inyong sagot sa nakaraang tanong tungkol sa pinakamalaking hadlang sa epektibong
pagsuporta ninyo sa inyong anak na matuto sa bahay, pakisaad ang inyong sagot.

16. Saan nakakakuha ang inyong anak ng mga oportunidad sa pagkatuto habang nakasara ang gusali ng paaralan? Piliin ang lahat
ng naaangkop.
Mga
Internet
Mapagkukunan
ng HIDOE
para sa
Pagpapatuloy
ng
Edukasyon

Online na
curriculum
(hal.
Achieve
3000, iXL,
iReady)

SA

eSchool

Mga paper
packet mula
sa paaralan

Pagbabasa
ng aklat o
mga
materyales sa
pagtuturo

Social
Media

Telebisyon

Video
conferencing

Iba pa

17. Gaano nakakatulong ang inyong paaralan/mga guro sa pagsuporta sa pagkatuto ng inyong anak habang nakasara ang mga
gusali ng paaralan?
Hindi talaga
nakakatulong

Hindi masyadong
nakakatulong
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Nakakatulong naman

Medyo nakakatulong

Talagang nakakatulong

Hindi ko alam
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18. Inaasahang may maiiba sa mga serbisyo sa special education habang nakasara ang mga gusali ng paaralan. Nakikipagugnayan ba ang guro sa special education ng inyong anak at natutugunan ba niya ang mga natatanging pangangailangan ng
inyong anak sa panahong ito?
Medyo

Kadalasan

Halos sa lahat ng
pagkakataon

Hindi naaangkop

RM

Hindi

19. Inaasahang may maiiba sa mga serbisyo sa special education habang nakasara ang mga gusali ng paaralan. Ang kaugnay na
provider ng serbisyo (hal., speech therapist, school-based na provider sa kalusugang nauugnay sa pag-uugali) ba ng inyong anak
ay nakikipag-ugnayan at nagbibigay sa kanya ng mga suportang kinakailangan niya sa ngayon?
Hindi

Medyo

Kadalasan

Halos sa lahat ng
pagkakataon

Hindi naaangkop

Hindi nababahala

FO

20. Gaano kayo nababahala sa social o emotional na kalagayan ng inyong anak habang nakasara ang gusali ng paaralan?
Hindi masyadong
nababahala

Medyo nababahala

Nababahala

Talagang nababahala

21. Paano kayo nakikipag-ugnayan sa guro o paaralan habang nakasara ang mga gusali ng paaralan? Piliin ang lahat ng
naaangkop.
Email

Website

Social Media

Web-based na
platform

Pagbisita sa
bahay

Iba pa

LE

Telepono

Hindi pa ako
nakikipagugnayan sa
guro/paaralan

MP

22. Kung pinili ninyo ang "iba pa" para sa nakaraang tanong tungkol sa pakikipag-ugnayan ninyo sa guro o paaralan, pakisaad
ang inyong sagot.

23. Kung kailangan kayong makaugnayan ng paaralan, ano ang pinakamadaling paraan para magawa nila ito?
Text message

Tawag sa telepono

Email

Web-based na
platform ng paaralan

Pagbisita sa bahay

Iba pa

Access sa mga
mapagkukunan

SA

24. Anong mga suporta ang makakatulong sa inyo bilang magulang, tagapangalaga, o caretaker ng bata? Piliin ang lahat ng
naaangkop.
Mga aktibidad sa
pagkatuto

Suporta sa
teknolohiya

Pagsasanay sa mga
online na
aplikasyon ng
aking anak

Pagsasanay sa
social at emotional
na pagkatuto

Pagsasanay sa
paggamit ng mga
device sa
teknolohiya

Iba pa

25. Bukod sa mga opsyon sa itaas, ano pa ang magagawa ng paaralan para mas masuportahan ang pagkatuto ng inyong anak?
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Mga Tanong Tungkol sa Background
26. Ano ang kaugnayan ninyo sa bata?
Ama

Tagapangalaga

Lola

Lolo

Tiyahin

27. Anong lahi o etnisidad ang pangunahing kinabibilangan ninyo?
Asian (hindi
kasama ang
Filipino)

Black

Filipino

Hispanic

Filipino

Hispanic

Pinsan

Iba pa

Pacific Islander

White

Iba pa

Native Hawaiian

Pacific Islander

White

Iba pa

FO

Black

Kapatid

Native Hawaiian

28. Piliin ang lahat ng lahi at etnisidad na kinabibilangan ninyo.
Asian (hindi
kasama ang
Filipino)

Tiyuhin

RM

Ina

29. Kung pinili ninyo ang 'iba pa' para sa nakaraang tanong tungkol sa lahat ng lahi at etnisidad na kinabibilangan ninyo,
pakisaad ang inyong sagot.

30. Pakisaad ang pangunahing wika na ginagamit ninyo sa bahay.
Chinese Cantonese

Chinese Mandarin

Korean

Marshallese

Samoan

Chuukese

English

Hawaiian

Ilocano

Japanese

Spanish

Tagalog

Tongan

Vietnamese

Iba pa

LE

Cebuano

MP

31. Ano ang baitang ng inyong anak para sa taong pampaaralan 2019-20?
Pre-Kindergarten

Kindergarten

Ika-1

Ika-2

Ika-3

Ika-4

Ika-5

Ika-6

Ika-7

Ika-8

Ika-9

Ika-10

Ika-11

Ika-12

32. Natanggap na ba ng inyong anak ang mga sumusunod na serbisyo? Piliin ang lahat ng naaangkop.
English Language (EL)

Suporta sa Mga Walang Matirhan

Suporta sa Mga Migrant

Special Education (SPED)

Oo

Hindi

SA

33. Nasa foster care ba ang inyong anak sa kasalukuyan?

34. Nakatira ba kayo sa isang shelter?
Oo

Hindi

35. May kasama bang ibang pamilya o ibang tao ang inyong pamilya sa bahay dahil sa pagkawala ng tirahan o pinansyal na
problema?
Oo

Hindi
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36. Nakatira ba kayo sa pabahay ng Awtoridad sa Pampublikong Pabahay ng Hawaii (Hawaii Public Housing Authority)?
Makakakita ng listahan ng mga lokasyon ng HPHA dito .
Oo

Hindi

RM

Kailangan ba ninyo ng tulong?

Sana ay maayos kayo sa panahong ito kung kailan nakasara ang mga gusali ng paaralan. Kung kayo ay nalulungkot,
nangangailangan ng tulong, nakakaramdam ng kawalan ng koneksyon sa paligid ninyo, may sakit, o hindi sigurado kung dapat
kayong pumunta sa ospital, tumawag sa (844) 436-3888 (Lunes hanggang Biyernes, 9am - 4pm) para makipag-usap sa isang nurse
para sa serbisyo ng Telehealth para sa Mga Mag-aaral ng DOE sa Hawaii nang walang bayad sa mga pamilya.
bit.ly/HawaiiKeikiHIDOE

SA

MP

LE

FO

Makakakita ng karagdagang impormasyon sa website ng Departamento ng Kalusugan ng Hawaii sa https://covidhawaii.info at sa
Aloha United Way 211 , i-dial lang ang 2-1-1. Para sa mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng pag-iisip at pangangatawan sa
panahon at pagkatapos ng COVID-19, narito ang isang mapagkukunan: https://bit.ly/resourcemh.
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