
 

 
 
 

Online Survey 
Moving Towards a Disability-Inclusive Recovery in Employment and Livelihood in 

the time of COVID-19 
 

Survey Questionnaire 
 
Survey Introduction 
 
Ang Project Inclusion Network, at ang mga ahensya ng gobyerno, ay iiisa sa                         
paninindigan na dapat maging bahagi ang mga Persons with Disability sa sama-sama                       
nating pagbangon mula sa mga epekto ng COVID-19 pandemic. Hindi dapat lalong                       
lumawak at lumalim ang mga hadlang (barriers/ challenges)na mga kinahaharap ng                     
mga Persons with Disability noon pa man, at mas lalo na ngayon dala ng COVID-19                             
pandemic. 
 
Layunin ng survey na ito na masuring mabuti ang epekto ng pandemya sa                         
hanapbuhay at pagne-negosyo ng mga taong may kapansanan, at kung ano ang                       
kanilang mga pangangailangan upang makilahok sa paghahanap-buhay at               
pagne-negosyo.  
 
Ang mga resulta ng survey na ito ay ibabahagi sa huling bahagi ng August 2020 sa                               
publiko, at sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang makatulong sa pagtiyak                       
na bahagi ang mga taong may kapansanan sa pagbangon natin sa aspeto ng                         
trabaho at negosyo mula sa mga epekto ng COVID-19.  
 
Lahat ng sasagot ng survey ay magiging bahagi ng raffle kung saan limampung (50) 
katao ang maaaring manalo ng PHP 200 load, o grocery coupon. 
 
Ang pagsagot ng survey ay tatagal ng 10 - 15 minutes. 

Kung may mga katanungan, maaaring i-contact ang Project Inclusion Network sa                     
kanilang email - research@projectinclusion.ph - o sa kanilang Facebook page -                     
facebook.com/ProjectInclusionPH, at si Ms. Dela Rea ng DTI sa kanyang email -                       
rgms@dti.gov.ph 

 
Maraming salamat! Maaari lamang pakipindot ang “Next” button para sa mga 
susunod na bahagi ng survey. 
 
[Next Page] Data Privacy Act:  
 
Pinapayagan ko ang Project Inclusion Network (PIN) na tanggapin, kolektahin, gamitin,                     
i-tago, suriin, at pag-aralan ang mga personal at sensitibong impormasyon na                     
ibabahagi ko sa proseso ng pagsagot ng survey.  
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Sinsigurado ng PIN, at ang kanyang mga partners, ang kanilang responsibilidad at                       
pananagutan sa aking mga karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012. 
Bahagi nito ang kanilang responsibilidad na ang data ko ay ligtas, at gagamitin                         
lamang para sa mga layunin ng survey na ito.  

Kung gugustuhin ko man na makita, mabago, maisaayos, o mabawi ang paggamit ng                         
impormasyon at data ko, maaari kong i-contact ang PIN sa                   
research@projectinclusion.ph.  

Sa mga pagkakataong mayroon akong reklamo at kailangang tulong patungkol sa                     
paggamit ng impormasyon ko, maaari akong sumangguni sa National Privacy                   
Commission. 

[Para sa mga legal na kinatawan/ representative ng isang taong may kapansanan na                         
maaaring mahirapan sa pagbigay ng consent o permiso] Ako, bilang legal na                       
kinatawan/ representative, ay sumasang-ayon na ibahagi ang impormasyon ng aking                   
tinutulangan na respondent para sa mga layunin ng survey. 

Kung sumasang-ayon ka, pakipindot ang "sumasang-ayon" at ng “Next” na button                     
para pumunta sa susunod na bahagi ng survey. 

❏ I agree with the Privacy Notice (Sumasang-ayon ako sa Privacy Notice)
❏ I do not agree with the Privacy Notice (Hindi ako sumasang-ayon sa Privacy                       

Notice.)

Mga Katanungan 

General Information 

❏ Ako ay taong may kapansanan.
❏ Ako ay magulang/ tagapag-alaga/ kamag-anak/ asawa ng taong may

kapansanan (Kung ikaw ay sumasagot para sa taong may kapansanan, isipin
mo na sinasagutan mo ito para sa kanila)

1. Pangalan 
2. Contact number 
3. E-mail
4. Sex

❏ Babae
❏ Lalaki
❏ Hindi ko gustong sabihin

5. Edad (kailangan)  : ____
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Background Information 

 
1. Uri ng kapansanan (Katulad ng nakalagay sa Person with Disability ID) 

❏ Visual 
❏ Hearing 
❏ Speech 
❏ Physical / Orthopedic 
❏ Psychosocial 
❏ Neurodevelopmental/ Intellectual/ Learning 
❏ Multiple Disabilities 
❏ Iba pa: __________ 
 

2. Maaaring magbigay ng karagdagang detalye patungkol sa iyong 
kapansanan (opsyonal): 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Piliin ang rehiyon ng iyong tirahan 

❏ CAR 
❏ Region I   
❏ Region II 
❏ Region III 
❏ Region IV-A 
❏ Region IV-B 
❏ Region VI 
❏ Region VII 
❏ Region VIII 
❏ Region IX 
❏ Region X 
❏ Region XI 
❏ Region XII 
❏ CARAGA 
❏ BARMM 
❏ NCR 
 

4. I-type ang siyudad o munisipalidad ng iyong tirahan 
______________________________________________________ 

 
5. Ikaw ba ay taong may kapansanan na... 

❏ Nagtatrabaho/ Nagkaroon ng trabaho (magpatuloy sa I. Social 
Welfare Services at A. Ukol sa Trabaho) 
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❏ Naghahanap ng trabaho (magpatuloy sa I. Social Welfare Services 
at A. Ukol sa Trabaho) 

❏ May negosyo/ Negosyante (magpatuloy sa I. Social Welfare 
Services at B. Ukol sa Negosyo) 

 
I. Social Welfare Services 

 
1. Paano ka nakatatanggap ng impormasyon o balita  ukol sa COVID-19 at 

ang mga paraan upang maiwasan ang pagkalat nito? (Piliin ang lahat ng 
angkop) 
❏ Mga post sa social media (eg. facebook, twitter, instagram) 
❏ Mga official government website (eg. DTI/ DOH/ DSWD/ DILG/ LGU 

official website) 
❏ Word of mouth (Balita mula sa pamilya, kamag-anak, kaibigan)  
❏ Broadcast media (TV, radyo) 
❏ Print media (eg. dyaryo, magasin, flyers) 
❏ Online platforms for news and learning 
❏ Opisyal ng Gobyerno sa lokal na pamahalaan 
❏ Helpline services ng gobyerno 
❏ Walang access sa mga impormasyon 
❏ Iba pa: ____________ 
 

2. Anu-anong isyu o problema ang iyong naranasan o patuloy na nararanasan 
sa pag-access ng mga impormasyon? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Walang sign language interpretation  
❏ Walang caption ang mga video 
❏ Hindi tugma ang nilalaman sa screen reader  
❏ Hindi malinaw/komplikado ang paglalahad ng bagong impormasyon  
❏ Mahirap mabasa ang ginamit na format (eg. font style, font size, color 

contrast, etc) 
❏ Walang naranasang isyu o problema  
❏ Iba pa: ____________ 
 

3. Anu-anong uri ng serbisyo ang iyong natanggap mula sa iyong komunidad? 
(Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Relief goods 
❏ DSWD Social Amelioration Program 
❏ Tulong pinansyal para sa mga gastos kaugnay ng kapansanan 
❏ Serbisyo sa transportasyon 
❏ Walang natanggap 
❏ Iba pa: _____________ 
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4. May mga isyu o naging hadlang (barriers/ challenges) ba sa iyong 

pagtanggap ng mga serbisyo mula sa komunidad? (Piliin ang lahat ng 
angkop) 
❏ Kakulangan sa programa at serbisyo na inclusive sa mga taong may 

kapansanan  
❏ Kakulangan sa impormasyon at koordinasyon tungkol sa mga serbisyo 

na mayroon ang komunidad  
❏ Kakulangan sa accessible na  impormasyon  
❏ Kakulangan sa transportasyon para makatanggap ng benepisyo 
❏ Walang naranasang isyu o hadlang (barriers/ challenges) 
❏ Iba pa: ____________ 

 
5. Sa palagay mo, ano pang mga serbisyo (na hindi pa naisasagawa sa inyong 

lugar) ang kinakailangan upang matulungan ang mga taong may 
kapansanan sa panahon ng COVID-19?  

      _________________________________________________________________________ 
 

A. Ukol sa Trabaho 
 

Ikaw ba ay kasalukuyang nagtatrabaho o may trabaho bago pa ang COVID-19 
pandemic?  

❏ Oo, ako ay kasalukuyang nagtatrabaho/ may trabaho bago magkaroon 
ng pandemic 

❏ Hindi, wala akong trabaho bago magkaroon ng pandemic 
 
a. Kung oo, ako ay kasalukuyang nagtatrabaho/ may trabaho bago magkaroon 

ng pandemic 
 

1. Anong industriya ang iyong trabaho/pinagtrabahuhan?  
❏ Sektor ng pamahalaan  
❏ Pribadong sektor  
❏ Non-government organization/ Civil society organization  
❏ Telecommuting (remote employment) 
❏ Iba pa: _______________  
 

2. Gaano katagal ka nang nagtatrabaho (mula sa pinaka-una hanggang sa 
pinakahuling trabaho)?  
❏ Mas mababa sa 2 taon  
❏ 3-5 taon 
❏ 6-8 taon 
❏ 8-10 taon 
❏ Higit 10 taon 
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3. Gaano katagal ka nang empleyado o naging empleyado sa iyong 

pinakahuling trabaho? 
❏ Mas mababa sa 6 buwan 
❏ 6 buwan - 2 taon 
❏ 2 taon - 4 taon 
❏ Higit 5 taon 
 

4. Ano ang iyong naging/ kasalukuyang katayuan sa trabaho?  
❏ Permanent 
❏ Contractual 
❏ Casual 
❏ Freelancer na tuloy pa rin ang mga kliyente o proyekto 
❏ Freelancer na nabawasan ang mga kliyente o proyekto 
❏ Iba pa: _____________ 
 

5. Paano nakaapekto ang COVID-19 pandemic sa kondisyon o katayuan mo 
sa trabaho? (Piliin ang lahat ng angkop)  
❏ Walang epekto sa katayuan ng trabaho  
❏ No work - no pay  
❏ Regular na oras ng pagtrabaho ngunit may bawas sa sweldo 
❏ Binawasan ang oras ng trabaho (Reduced working hours) 
❏ Nagtatrabaho sa bahay  (Work-from-home arrangement) 
❏ Pansamantalang suspensyon, magtatrabaho muli sa parehong 

kumpanya pagkatapos ng pandemic 
❏ Permanenteng suspensyon, nagbawas ng empleyado ang kumpanya 

dahil sa epekto ng pandemic  
❏ Permanenteng suspensyon, nagsara ang kumpanyang 

pinagtatrabahuhan  
❏ Iba pa: ____________ 
 

6. Anu-anong isyu o problema ang iyong kinahaharap sa trabaho dahil sa mga 
pagbabagong dala ng COVID-19 pandemic? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Walang magamit na laptop, kompyuter, telepono, o tablet 
❏ Wala o mahinang internet connection 
❏ Kulang na kaalaman sa paggamit ng teknolohiya (paggamit ng 

laptop o kompyuter, pag set-up ng video meetings, paggamit ng 
mga aplikasyon sa kompyuter o telepono) 

❏ Salungat na oras o iskedyul ng trabaho at gawaing bahay  
❏ Wala o kulang na transportasyon patungo sa pinagtatrabahuhan 
❏ Hindi accessible ang mga teknolohiya para sa mga online meeting, at 

iba pang trabaho na gagawin online 
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❏ Hindi angkop ang work-from-home dahil sa uri ng trabaho (retail, 
housekeeping, etc.) 

❏ Hirap sa trabaho, at sa pag-focus sa trabaho dahil sa sitwasyon ng 
ating lipunan 

❏ Mabigat na responsibilidad sa trabaho 
❏ Hirap makipag-ugnayan, o makipag-usap sa mga katrabaho at mga 

kaibigan 
❏ Nag-aalala pumunta sa lugar ng trabaho dahil sa sitwasyon, at mga 

panganib na dala nito 
❏ Hirap sa pagbalanse ng responsibilidad sa bahay at sa trabaho 
❏ Walang isyu o problema 
❏ Iba pa: ____________ 
 

7. Anu-ano ang mga tulong o suporta na kailangan mo upang masolusyunan 
ang mga isyu o problema na patuloy mong kinahaharap sa trabaho? (Piliin 
ang lahat ng angkop) 
❏ Laptop/ telepono/ tablet mula sa kumpanya 
❏ Allowance o pinansyal na suporta para sa internet connection 
❏ Orientation o seminar sa paggamit ng laptop o kompyuter at iba 

pang modernong teknolohiya 
❏ Allowance o pinansyal na suporta para sa transportasyon patungo sa 

trabaho 
❏ Tirahan o tuluyan malapit sa trabaho 
❏ Suporta para mapangalagaan ang aking katawan at, ang aking 

kaisipan (Mental health support) 
❏ Walang kailangang suporta  
❏ Iba pa: ____________ 

 
8. Anu-anong mga tulong o suporta ang ibinigay ng iyong employer upang 

matulungan ka sa ganitong sitwasyon? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Laptop/ telepono/ tablet mula sa kumpanya 
❏ Allowance o pinansyal na suporta para sa internet connection 
❏ Orientation o seminar sa paggamit ng laptop o kompyuter at 

teknolohiya 
❏ Allowance o pinansyal na suporta para sa transportasyon patungo sa 

trabaho 
❏ Tirahan o tuluyan malapit sa trabaho 
❏ Suporta para mapangalagaan ang aking katawan at, ang aking 

kaisipan (Mental health support) 
❏ Walang suportang ibinigay 
❏ Iba pa: ____________ 
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9. Kung may pagkakataon na makilahok sa online training o seminar, 
anu-anong topic ang interesado kang salihan? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Arts & Crafts/ Digital Art 
❏ Agrikultura 
❏ Automotiko 
❏ Pamamahala o pagsisimula ng negosyo 
❏ Konstruksiyon/ Welding o Paghihinang/ Electronics o Elektrika 
❏ Pamamahala ng pera at budget 
❏ Kalusugan o Health and Wellness 
❏ Hotel/ Tourism o Turismo/ Pagluluto (pagkain at inumin)  
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
❏ Paraan sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa mga tao (Social 

Development and Communication Skills) 
❏ Digital technology 
❏ Paghahanap ng pagkakataon para sa remote employment 
❏ Pag-aalaga ng mental health sa panahon ng pandemya 
❏ Iba pa: ____________ 

 
 

10. Anu-ano pang suporta ang sa tingin mo ay kailangan mo para matulungan 
ka sa “new normal”? ____________________________________________ 

 
11. Anu-anong tulong ang naibigay sa iyo ng iyong employer bago ka mawalan 

ng trabaho?  
❏ Suporta mula sa gobyerno i.e DOLE COVID-19 Adjustment Measures 

Program (CAMP), SSS Small Business Wage Subsidy Program (SBWS), 
ECC loss of income package, etc 

❏ Separation/ back- pay benefit package  
❏ Alok na bagong trabaho 
❏ Hindi ako nawalan ng trabaho 
❏ Walang tulong na naibigay 
❏ Iba pa: ____________ 

 
(Magtungo sa feedback) 
 

b. Kung hindi, wala akong trabaho bago magkaroon ng pandemic 
 

1. Bago magkaroon ng COVID-19 pandemic, anong industriya ang 
pinaghahanapan mo ng trabaho? (Piliin ang lahat ng angkop) 

❏ Pabrika, manufaktura, o produksyon (Manufacturing) 
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
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❏ Industriya ng pagkain at inumin 
❏ Sales and Marketing 
❏ Business Processing Outsourcing (BPO o mga call centers) 
❏ Industriya ng mga hotel, bahay, at iba pang accommodation o 

tirahan 
❏ Pangkalusugan at gawaing panlipunan (Health and Social Services) 
❏ Serbisyo sa pinansyal at insurance (Financial and Insurance Services) 
❏ Edukasyon 
❏ Trabahong naka-base sa bahay 
❏ Trabaho sa gobyerno 
❏ Iba pa: ____________ 

 
2. Dahil sa pandemic, anong industriya na ang pinaghahanapan mo ng 

trabaho? (Pillin ang lahat ng angkop) 
❏ Pabrika, manufaktura, o produksyon (Manufacturing) 
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
❏ Industriya ng pagkain at inumin 
❏ Sales and Marketing 
❏ Business Processing Outsourcing (BPO o mga call centers) 
❏ Industriya ng mga hotel, bahay, at iba pang accommodation o 

tirahan 
❏ Pangkalusugan at gawaing panlipunan (Health and Social Services) 
❏ Serbisyo sa pinansyal at insurance (Financial and Insurance Services) 
❏ Edukasyon 
❏ Trabahong naka-base sa bahay 
❏ Trabaho sa gobyerno 
❏ Iba pa: ____________ 

 
3. Paano nakaapekto ang COVID-19 pandemic sa iyong paghahanap at 

pag-apply sa trabaho? (Piliin ang lahat na angkop) 
❏ Kakulangan sa paghahatid ng accessible na impormasyon at balita 

ukol sa mga bukas na trabaho 
❏ Kakulangan sa mga oportunidad tulad ng training at seminar upang 

mapahusay ang professional skills at mapalawak ang kakayahang 
magtrabaho 

❏ Naantalang pagproseso ng aplikasyon sa trabaho (ie. walang balita 
mula sa kumpanya)  

❏ Iba pa: ____________ 
 

4. Anu-anong isyu o problema ang iyong kasalukuyang nararanasan sa 
paghahanap at pag-apply ng trabaho? (Piliin ang lahat na angkop) 
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❏ Walang magamit na laptop, telepono, o tablet 
❏ Wala o mahinang internet connection 
❏ Kulang na kaalaman sa paggamit ng teknolohiya (paggamit ng 

laptop o kompyuter, pag set-up ng video meetings, paggamit ng 
mga aplikasyon sa kompyuter o telepono) 

❏ Kakulangan sa mga trabahong angkop sa aking kasanayan at 
karanansan 

❏ Baka hindi na ako makahanap ng trabaho 
❏ Walang isyu o problema 
❏ Iba pa: ____________ 

 
5. Anu-ano ang mga tulong o suporta ang iyong kinakailangan upang 

masolusyunan ang mga isyu o problema na patuloy mong kinahaharap sa 
paghahanap at pag-apply sa trabaho? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Mas accessible na impormasyon ukol sa mga bukas na trabaho  
❏ Allowance o pinansyal na suporta para sa internet connection 
❏ Orientation o seminar sa paggamit ng laptop o kompyuter at iba 

pang teknolohiya  
❏ Training para sa work skills (TESDA courses, online learning, etc.) 
❏ Suporta mula sa aking komunidad, o mga kaibigan para sa ikabubuti 

ng aking mental health 
❏ Walang kailangang suporta 
❏ Iba pa: ____________ 

 
6. Paano ka nakatatanggap ng impormasyon o balita  ukol sa mga bukas na 

trabaho? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Online website ng mga trabaho (JobStreet, Pinoy Job, Google for 

Jobs, etc) 
❏ Mga post sa social media (eg. facebook, twitter) 
❏ Balita mula sa pamilya at kamag-anak  
❏ Balita mula sa kaibigan at kasamahan  
❏ Balita sa TV  
❏ Print media (eg. dyaryo, magasin, flyers) 
❏ Helpline services ng gobyerno 
❏ Mga NGOs na tumutulong sa mga Persons with Disability sa training at 

employment  
❏ Public Employment Services Office (PESO) 
❏ Persons with Disability Affairs Office (PDAO) 
❏ Iba pa: ____________ 

 
7. Kung may pagkakataon na maka-attend sa online training o seminar, 

anu-anong topic ang interesado kang salihan? (Piliin ang lahat ng angkop) 
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❏ Arts & Crafts/ Digital Art 
❏ Agrikultura 
❏ Automotiko 
❏ Pamamahala o pagsisimula ng negosyo 
❏ Konstruksiyon/ Welding o Pag-hihinang/ Electronics o Elektrika 
❏ Pamamahala ng pera at budget 
❏ Kalusugan o Health and Wellness 
❏ Hotel/ Tourism o Turismo/ Pagluluto (pagkain at inumin)  
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
❏ Paraan sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa mga tao (Social 

Development and Communication Skills) 
❏ Digital technology 
❏ Paghahanap ng pagkakataon para sa remote employment 
❏ Pag-aalaga ng mental sa panahon ng pandemya 
❏ Iba pa: ____________ 

 
8. Anu-ano pang suporta ang sa tingin mo ay kailangan mo para matulungan 

ka sa “new normal”? ____________________________________________ 
   
9. Kung may pagkakataon ka na magtayo ng negosyo, saang industriya ka 

interesado? (Piliin ang lahat ng angkop) 
❏ Pagtatahi at pagyari ng damit at iba pang tela 
❏ Edukasyon at sining 
❏ Retail at wholesale  
❏ Pagluluto (pagkain at inumin) 
❏ Kahit anong uri ng pagmamanupaktura at produksyon  
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
❏ Transportasyon/ delivery services 
❏ Sari-sari store 
❏ Online selling/ online business 
❏ Iba pa: ____________ 

 
(Magtungo sa feedback) 
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B. Ukol sa Negosyo

1. Ano ang uri/ industriya ng iyong negosyo?
❏ Pagtatahi at pagyari ng damit at iba pang tela
❏ Edukasyon at sining (Education and arts)
❏ Retail at wholesale
❏ Pagluluto (pagkain at inumin)
❏ Kahit anong uri ng pagmamanupaktura at produksyon
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon
❏ Transportasyon/ delivery services
❏ Sari-sari store
❏ Online selling/ online business
❏ Iba pa: ____________

2. Gaano katagal ka nang nasa industriyang ito?
❏ Mas mababa sa 6 buwan
❏ 6 buwan hanggang 2 taon
❏ 2 taon hanggang 4 taon
❏ Higit 5 taon

3. Paano nakaapekto ang pandemic sa iyong negosyo? (Piliin ang lahat ng
angkop)
❏ Pansamantalang isinara ang negosyo
❏ Permanenteng isinara ang negosyo (ie. pagkalugi, at iba pa)
❏ Pagbaba ng kliyente at kita
❏ Pagtaas ng kliyente at kita
❏ Walang epekto
❏ Iba pa: ____________

4. Gaano naapektuhan ng pandemic ang aspetong pinansyal (kita at benta)
ng iyong negosyo?
❏ Malubhang naapektuhan (isinarang negosyo, pagtitipid ng mga

gastos)
❏ Bahagyang naapektuhan (60-80%  pagtaas/pagbaba ng kita at

benta)
❏ Apektado (1-59% pagtaas/pagbaba ng kita at benta)
❏ Hindi naapektuhan (walang pagbabago sa kita at benta)
❏ Positibo ang epekto (tumaas ang benta, at dumami ang customer)

5. Dahil sa epektong dulot ng pandemya sa aspetong pinansyal, ano ang
iyong plano sa pagpapatakbo ng iyong negosyo?
❏ Pagpapatuloy ng negosyo sa new normal
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❏ Pagpalit sa ibang industriya  
❏ Walang epekto ang pandemya sa aming negosyo 
❏ Iba pa: __________________ 

 
6. Anong mga tulong ang iyong natanggap sa pagpapatuloy at pagpapabuti 

ng iyong negosyo?  
❏ Pautang alok (Business loans) ng gobyerno sa mga may negosyo 
❏ Pautang alok (Business loans) ng mga pribadong organisasyon  
❏ Donasyon galing sa mga pribadong organisasyon at grupo ng mga 

taong may kapansanan  
❏ Walang kamalayan ukol sa mga tulong/ hindi nag-request ng mga 

suporta  
❏ Paghingi ng suporta online sa pamamagitan ng crowdfunding 
❏ Walang tulong na natanggap   
❏ Iba pa: ____________ 

 
7. Sa anong industriya ka interesadong lumipat?  

❏ Pagtatahi at pagyari ng damit at iba pang tela 
❏ Edukasyon at sining 
❏ Retail at wholesale  
❏ Pagluluto (pagkain at inumin) 
❏ Kahit anong uri ng pagmamanupaktura at produksyon  
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
❏ Transportasyon/ delivery services 
❏ Sari-sari store 
❏ Online selling/ online business 
❏ Hindi ako interesadong lumipat 
❏ Iba pa: ____________ 

 
8. Kung magkaroon ng pagkakataon na mag-enroll sa isang training course 

upang mapalawak ang kakayahang magtrabaho, sa anong industriya ka 
interesado?  
❏ Arts & Crafts/ Digital Art 
❏ Agrikultura 
❏ Automotiko 
❏ Pamamahala ng negosyo 
❏ Konstruksiyon/ Welding o Pag-hihinang/ Electronics o Elektrika 
❏ Pamamahala ng pera at budget 
❏ Kalusugan o Health and Wellness 
❏ Hotel/ Tourism o Turismo/ Pagluluto (pagkain at inumin)  
❏ Impormasyon at teknolohiya sa komunikasyon  
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❏ Paraan sa pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa mga tao (Social
Development and Communication Skills)

❏ Digital technology
❏ Paghahanap ng pagkakataon para sa remote employment
❏ Pag-aalaga ng mental sa panahon ng pandemya
❏ Iba pa: ____________

9. Sa ating pagtungo sa “new normal,” anu-anong mga tulong ang iyong
kinakailangan upang matiyak ang pagpapanatili ng iyong negosyo? (Piliin
ang lahat ng angkop)
❏ Online seminar ukol sa pangangasiwa at pagpapalago ng negosyo

sa new normal
❏ Accessible online lecture ukol sa pagpapatayo ng negosyo

(pamamahala ng pera at budget, pagpapatuloy at pagpapalago
ng negosyo)

❏ Training sa paglago ng teknikal na kasanayan
❏ Pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon sa pagitan ng mga

negosyante at organisasyon ng taong may kapansanan (Knowledge
sharing)

❏ Pagpapalago ng digital na kasanayan, na accessible para sa mga
taong may kapansanan

❏ Pagkakaroon ng access sa pinansyal na suporta (kapital, pautang, at
iba pa)

❏ Start-up kit para sa mga bagong tayong negosyo
❏ Pisikal at pinansyal na suporta sa pagpagawa ng digital o online na

transaksyon
❏ Iba pa: _____________

(Magtungo sa feedback) 

Feedback:  

1. Paano mo ilalarawan ang karanasan mo sa pagsagot ng survey?
❏ Sobrang nahirapan ako sa pagsagot
❏ Nahirapan ako sa ilang bahagi
❏ Hindi mahirap, pero hindi madali
❏ Madali lang sagutin ang survey
❏ Sobrang nadalian akong sagutin ang survey

2. Paano mo ilalarawan ang pagsasaayos ng mga bahagi ng survey?
❏ Sobrang naguluhan ako sa pagsasaayos, at hindi rin siya accessible
❏ Nahirapan ako sa pagsasaayos at disenyo ng survey
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❏ Hindi ako nahirapan, at hindi rin ako nadalian
❏ Madaling intindihin at accessible ang survey
❏ Sobrang nadalian akong intindihin ang iba’t ibang bahagi ng survey, at

accessible talaga ang survey

3. Ilang minuto ang pagsagot mo ng survey?
❏ Less than 5 minutes
❏ 5 - 7 minutes
❏ 8 - 10 minutes
❏ 11 - 15 minutes
❏ More than 15 minutes

4. Ang mga tanong ay angkop at napapanahon sa pangkasalukuyang sitwasyon at
paghahanda sa “new normal”
❏ Sobrang angkop at napapanahon
❏ Angkop at napapanahon
❏ Pwede na
❏ Hindi gaanong angkop at napapanahon
❏ Sobrang hindi angkop at napapanahon

5. Iba pang komento at suhestyon : _____________________________________
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