Panid 1

Distance Learning Survey - Family
School Name: __________________________________________________
Pampamilya a Surbey Mainaig iti Panagadal Manipud iti Adayo

RM

Daytoy a surbey ket para kadagiti nagannak, tagaaywan, ken pamilya a mangay-ayawan kadagiti estudiante kadagiti Pampubliko
ken Charter a Pagadalan ti Hawaii. Maidawat a tulongandakami a mangpasayaat iti suportami kadakayo ken kadagiti dadduma a
pamilya babaen iti panangsungbat kadagitoy a saludsod. Dagiti sungbat ket agtalinaed nga anonimo Nu saanmo kayat a sungbatan
ti aniaman a saludsod, mabalinmo nga laktawan daytoy. Kas sungbatam dagitoy a saludsod, maidawat a panunotem ti kapadasam
bayat ti panagadal manipud iti adayo ken ti panagserra dagiti pasdek ti pagadalan. Nu addaanka iti nasursurok ngem maysa nga
anak a nakapalista kadagiti pampubliko a pagadalan, maidawat a sungbatam dagitoy a saludsod para iti kataengan nga anakmo. Nu
kayatmo, mabalinmo nga uliten a sungbatan ti surbey para kadagiti dadduma nga annakmo.
1. Addaan kadi ti anakmo iti inted ti pagadalan a laptop wenno tablet a para iti panagadal manipud iti adayo?
Saan

FO

Wen

2. Addaan kadi ti anakmo iti kompyuter a pangbalay a mabalinna nga usaren para iti panagadal manipud iti adayo?
Wen

Saan

3. Adda kadi umdas a device iti pagtaengan a mausar ti tunggal miembro ti pamilya nga aggigiddan?
Wen

Saan

Wen

Saan

LE

4. Addaankayo kadi iti smartphone ken akses iti Internet?

5. Addaankayo kadi iti nasayaat nga akses iti Internet idiay pagtaenganyo?
Saan a nasayaat

Medyo nasayaat

Nasayaat bassit

Nasayaat unay

MP

Awanan iti akses iti internet

6. Ma-aksesyo kadi ti Internet iti wireless a wagas?
Wen

Saan

Wen

Saan

SA

7. Tuluy-tuloy kadi a nakipaspaset ti anakmo iti panagadal manipud iti adayo bayat ti panagserra dagiti pasdek ti pagadalan
babaen kadagiti paper packet?

8. Tuluy-tuloy kadi a nakipaspaset ti anakmo iti panagadal manipud iti adayo bayat ti panagserra dagiti pasdek ti pagadalan
babaen iti online a panagadal?
Wen

Saan

9. Laksid ti kanaadda dagiti arwaten ken koneksion, kayatmo kadi ti maikkan kadagiti paper packet wenno kadagiti arwaten nga
addaan iti koneksion iti Internet?
Paper packet

Arwaten ken internet
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10. Nu maikkanka kadagiti tallo a pagpilian para iti anakmo, ania ti kayatmo? Pumili iti maysa.
Panagadal manipud iti adayo – online manipud
iti pagtaengan

Pisikal a siled – iti kampus ti pagadalan

Kumbinasion ti Panagadal manipud iti adayo
ken Pisikal a siled

Adayo a basbassit ti maadadalna

Basbassit ti maad-adalna

Agarup isu met laeng ti
maad-adalna

RM

11. Kumusta ti kapadasan ti anakmo iti panagadal manipud iti adayo kumpara kadagiti klase iti uneg ti kampus?
Ad-adu ti maad-adalna

Adayo nga ad-adu ti maadadalna

12. Kasano kaado iti aldaw ti panagadal ti madardar-ayan ti anakmo nga aktibidad ti panagadal manipud iti pagadalanda?
Basbassit ngem kagudua iti
dayta nga aldaw

Kagudua iti dayta nga aldaw

Nasurok a kagudua iti dayta
nga aldaw

FO

Awan iti dayta nga aldaw

Agarup ti entero iti dayta
nga aldaw

13. Kasano kakumportable iti panagriknam a suportaam ti panagadal ti anakmo manipud iti adayo?
Pulos a saan a kumportable

Medyo kumportable

Kumportable met

Kumportable bassit

Kumportable unay

14. Ania ti kadakkelan a lappedmo iti epektibo a panangsuporta iti anakmo nga agadal manipud iti pagtaengan?
Ti
panangaywan
kadagiti
dadduma nga
annakko

Ti
Ti kinaawan ti
panagkasapulan natalna a lugar
a taripatoen ti
agsakit a
kapamilya

Ti kinaawan ti
teknolohia

Ti kinaawan ti
Internet

Dagiti
problema iti
teknolohia

Dadduma pay

LE

Ti trabahok

Awan ti
aniaman a
lapped kaniak
ita

MP

15. Nu pinilim ti “Dadduma pay,” kas sungbatmo iti naudi a saludsod maipapan iti kadakkelan a lappedmo iti epektibo a
panangsuportam iti anakmo nga agadal manipud iti pagtaengan, maidawat nga ibagam a partikular.

16. Sadino ti pakaal-alaan ti anakmo kadagiti gundaway a panagadal bayat a nakaserra ti pasdek ti pagadalan? Pilien amin a
mabalin.
Pagtaudan ti
HIDOE
para iti
Panagtuloy
ti Edukasion
(HIDOE
Continuity
of
Education
Resources)

Internet

Online a
kurikulum
(k.p.
Achieve
3000, iXL,
iReady)

Dagiti paper
packet
manipud iti
pagadalan

Panagbasa
iti libro
wenno
alikamen a
pangisuro

Social
Media

Telebision

Video a
kumperensia

Dadduma
pay

SA

elektroniko a
Pagadalan
(eSchool)

17. Kasanu ti tulong ti pagadalan/dagiti manursuro iti pannakasuporta ti panagadal ti anakmo bayat ti panagserra dagiti pasdek ti
pagadalan?
Pulos a saan a
makatulong

Medyo makatulong
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Makatulong met

Makatulong bassit

Makatulong unay

Diak ammo
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18. Manamnama a mayduma ti itsura dagiti serbisio iti espesial nga edukasion bayat ti panagserra dagiti pasdek ti pagadalan.
Makikumkumunikar kadi ita ken sumungsungbat ti manursuro ti anakmo iti espesial nga edukasion kadagiti naiduma a
kasapulat ti anakmo?
Medyo

Kaadduan

Agarup kanayun

RM

Saan pulos

Saan a mayannatup

19. Manamnama a mayduma ti itsura dagiti serbisio iti espesial nga edukasion bayat ti panagserra dagiti pasdek ti pagadalan.
Makikumkumunikar kadi ita ken mangipapaay kadagiti suporta a kasapulan ti tagaipaay iti mainaig a serbisio (k.p. terapista ti
panagsao, adda iti pagadalan a tagaipaay iti serbisio para iti salun-at ti kababalin) ti anakmo iti iti espesial nga edukasion kadagiti
naiduma a kasapulat ti anakmo?
Saan pulos

Medyo

Kaadduan

Agarup kanayun

Saan a mayannatup

Diak maseknan

FO

20. Kasano ti pakaseknam maipapan iti saad ti anakmo iti pannakilangen wenno iti emosion bayat a nakaserra ti pasdek ti
pagadalan?
Medyo maseknan

Maseknan met

Maseknan bassit

Maseknan unay

21. Kasanoka a makikumunikar iti manursuro wenno pagadalan bayat ti panagserra dagiti pasdek ti pagadalan? Pilien amin a
mabalin.
Email

Website

Social media

Web-based a
platform

Panagbisita iti
pagtaengan

Dadduma pay

LE

Telepono

Saanak a
nakikumunikar
iti manursuro
wenno/pagadalan

MP

22. Nu pinilim ti “Dadduma pay,” para iti naudi a saludsod maipapan iti pannakikumunikar iti manursuro wenno pagadalan,
maidawat nga ibagam a partikular.

23. Nu masapul ti pagadalan ti makimumunikar kenka, ania ti kalakaan a wagas tapno makatungtongka?
Text a mensahe

Tawag iti telepono

Email

Web-based a platform
ti pagadalan

Panagbisita iti
pagtaengan

Dadduma pay

Akses kadagiti
pagtaudan ti
impormasion

SA

24. Ania dagiti suporta a makatulong kenka kas maysa a nagannak, tagaaywan, wenno tagataraken iti anakmo? Pilien amin a
mabalin.
Dagiti aktibidad ti
panagadal

Suporta a
teknolohia

Panagsanay
kadagiti online nga
aplikasion ti
anakko

Panagsanay iti
panagadal iti sosial
nga emosion

Panagsanay iti
panagusar kadagiti
alikamen ti
teknolohia

Dadduma pay

25. Malaksid kadagiti pagpilian dita ngato, ania pay ti mabalin nga aramiden ti pagadalan tapno nasaysayaan a masuportaran ti
panagadal ti anakmo?
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Dagiti Saludsod Maipapan iti Background
26. Ania ti relasionmo iti ubing?
Ama

Tagaaywan

Apong a
babai

Apong a
lalaki

Panginaen

27. Ania a puli wenno etnisidad ti kangrunaan a pakainaigam?
Asiano
(malaksid iti
Filipino)

Nangisit

Filipino

Espaniol

Agindeg nga
Hawaiiano

Nangisit

Filipino

Espaniol

Kabsat

Agindeg
kadagiti Isla ti
Pasipiko

FO

28. Pilien amin a puli ken grupo ti etnisidad a pakainaigam.
Asiano
(malaksid iti
Filipino)

Pangamaen

Kasinsin

RM

Ina

Agindeg nga
Hawaiiano

Agindeg
kadagiti Isla ti
Pasipiko

Dadduma
pay

Puraw

Dadduma pay

Puraw

Dadduma pay

29. Nu pinilim ti ‘Dadduma pay’ para iti naudi a saludsod maipapan iti amin a puli ken grupo ti etnisidad a pakainaigam,
maidawat nga ibagam a partikular.

Cebuano

Intsik Cantonese

Intsik Mandarin

Koreano

Marshallese

Samoan

LE

30. Maidawat nga ibagam a partikular ti kangrunaan a pagsasao nga us-usarenyo iti pagtaenganyo.
Chuukese

Inglis

Hawaiiano

Ilocano

Hapon

Spanish

Tagalog

Tongan

Vietnamese

Dadduma pay

MP

31. Ania ti tukad ti anakmo iti pagadalan para iti tawen ti panagadal a 2019-20?
Pre-Kindergarten

Kindergarten

Umuna

Maikadua

Maikatlo

Maikapat

Maikalima

Maikainnem

Maikapito

Maikawalo

Maikasiam

Maikasangapulo

Maikasangapulo
ket maysa

Maikasangapulo
ket dua

32. Nakaawaten kadi ti anakmo kadagiti sumaganad a serbisio? Pilien amin a mabalin.
Suporta iti Awanan Pagtaengan

SA

Lengguahe nga Inglis (English
Language, EL)

33. Agdama kadi nga adda iti pagampunan ti anakmo?
Wen

Saan

34. Agnanaedka kadi iti pagdagusan
Wen

Saan
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Suporta iti Migrante

Espesial nga Edukasion (SPED)
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35. Makinanaed kadi ti pamiliam iti sabali a pamilia wenno sabali a tao gapu iti pannakapukaw ti pagnaedan wenno kas resulta ti
kinarigat iti ekonomia?
Wen

Saan

Wen

RM

36. Agnanaedka kadi iti pabalay ti Hawaii Public Housing Authority? Makita ti maysa a listaan dagiti lugar ti HPHA idiay ditoy
.
Saan

Agkasapulanka kadi iti tulong?

FO

Sapay koma ta nasayaat ti kasasaadmo bayat daytoy tiempo a panagserra ti pasdek ti pagadalan. Nu naladingitka, agkasapulan iti
tulong, addaan rikna a naisina, kasla agsakit, wenno saan a sigurado nu mapan wenno saan iti ospital, awagan ti (844) 436-3888
(Lunes agingga Biernes, 9am - 4pm) tapno makasarita ti maysa a nars para iti Telehealth para kadagiti Estudiante ti Hawaii
DOE awan bayadan dagiti pamilia para kadagiti serbisio. bit.ly/HawaiiKeikiHIDOE

SA

MP

LE

Mabalin a makita ti kanayonan nga impormasion idiay website ti Departamento ti Salun-at ti Hawaii https://covidhawaii.info
ken Aloha United Way 211 , i-dial ti 2-1-1. Para kadagiti pakaseknan maipapan iti salun-at ti panunot ken pagimbagan bayat ken
kalpasan dagiti realidad ti COVID-19, adtoy ti pagbasaran: https://bit.ly/resourcemh.
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