Suicide Prevention Program Participant Questionnaire (Tagalog)
Name of Program_____________________________________ County Name________________________________Date_______________________

Programa para Maiwasan ang Pagpapakamatay
Questionnaire ng Kalahok
Salamat sa paglaan ng oras para matulungan kaming mapabuti ang aming programa. Ang survey na ito ay anonymous at boluntaryo
Pakipili ang kahon na pinakamahusay na kumakatawan sa iyong nararamdaman tungkol sa iyong mga karanasan sa programang ito.
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Bilang isang direktang resulta ng programa na ito

Hindi maaari

Mas mahusay kong nakikilala ang mga palatandaan, sintomas at
panganib ng pagpapakamatay.
Mas may kaalaman ako tungkol sa mga propesyonal at
pangkaibigang mapagkukunan na magagamit para tulungan ang
mga taong nanganganib na magpakamatay.
Mas gusto ko na maabot at tulungan ang isang tao kung sa palagay
ko ay nananganib silang magpakamatay.
Alam ko ang higit pa tungkol sa kung paano makikialam (natutuhan
ko ang mga tiyak na bagay na maaari kong gawin para matulungan
ang isang taong nanganganib na magpakamatay).
Natutuhan ko kung paano mas mahusay na pangalagaan ang aking
sarili at humingi ng tulong kung kailangan ko ito.

Mangyaring sabihin sa amin kung gaano ka sumasang-ayon
sa sumusunod na mga pahayag
Ang mga nagtanghal ay nagpakita ng kaalaman sa paksa.
Ang mga nagtanghal ay magalang sa aking kultura (hal., lahi,
etnisidad, kasarian, relihiyon, atbp.).
Ang programang na ito ay may kaugnayan sa akin at sa ibang tao na
may katulad na kultura at karanasan (lahi, etnisidad, kasarian,
relihiyon, atbp.).
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Demograpikong Impormasyon
Kung gusto mong hindi sagutin ang alinman sa mga tanong, mangyaring markahan ang "tumanggi na sagutin" o iwanan ang tanong na blangko.
Ano ang iyong lahi? (I-tsek lamang ang isang kahon.)
Amerikanong Indian o Katutubo ng Alaska
Asyano
Itim o Afrikanong Amerikano
Katutubong Hawaiian o iba pang Isla ng Pasipiko
Puti
Iba pa: ______________________________
Higit sa isang lahi
Tumatangging sumagot
Anong wika ang madalas mong ginagamit sa bahay?
(I-tsek lamang ang isang kahon.)
Arabic
Armenian
Cambodian
Cantonese
Ingles
Farsi
Hmong
Korean
Mandarin
Iba pang Tsino
Ruso
Espanyol
Tagalog
Vietnamese
American Sign Language
Iba pa:__________________________________
Tumatangging sumagot
Ano ang iyong kasalukuyang pagkakakilanlang pangkasarian?
(Maaari kang mag-tsek ng higit sa isang kahon)
Lalaki
Babae
Transgender
Genderqueer/Non-Binary
Questioning o hindi sigurado sa pagkakakilanlang
kasarian
Isa pang pagkakakilanlan ng kasarian:____________
Tumatangging sumagot
Anong kasarian ang nakatakda sa iyo sa iyong pagsilang?
(I-tsek lamang ang isang kahon.)
Lalaki
Babae
Tumatangging sumagot
Ano ang iyong sekswal na oryentasyon? (I-tsek lamang ang isang
kahon.)
Gay o Lesbian
Heterosexual o Straight
Bisexual
Questioning o hindi sigurado sa sekswal na oryentasyon
Queer
Isa pang sekswal na oryentasyon:________________
Tumatangging sumagot

Ano ang iyong etnisidad? (I-tsek lamang ang isang kahon. Kung ikaw ay
multi-etniko, mangyaring i-tsek ang "higit sa isang etnisidad")
Hispaniko o Latino na mga etnisidad
Caribbean
Central American
Mexican/Mexican-American/Chicano
Puerto Rican
South American
Iba pa:____________________________
Di-Hispaniko na mga etnisidad
Afrikano
Asyanong Indian/South Asian
Cambodian
Chinese
Eastern European
European
Filipino
Japanese
Korean
Middle Eastern
Vietnamese
Iba pa:_______________________
Higit sa isang etnisidad
Tumatangging sumagot
Ano ang iyong edad? (I-tsek lamang ang isang kahon.)
0-15 (bata/kabataan)
16-25 (kabataang nasa edad ng transisyon)
26-59 (nakatatanda)
edad 60+ (higit na nakatatanda)
Tumatangging sumagot
Mayroon ka bang kapansanan?*
Oo
Hindi
Tumatangging sumagot
Kung Oo, anong uri ng kapansanan ang mayroon ka?
(Maaari kang mag-tsek ng higit sa isang kahon)
Isang kapansanan sa pag-iisip
Isang kapansanang pisikal/kapansanan sa pagkilos
Malalang kondisyon sa kalusugan (kasama ang malalang sakit)
Nahihirapang makakita
Nahihirapang makarinig
Iba pang kapansanan sa pakikipagkomunikasyon:___________________
Isa pang uri ng kapansanan:___________________
Tumatangging sumagot
* Para sa kuwestyonaryong ito, ang kapansanan ay tinukoy bilang isang
kapansanan sa pag-iisip o pisikal na kapansanan na tumatagal nang higit sa
6 na buwan at nililimitahan ang pangunahing gawain sa buhay ngunit hindi
resulta ng malubhang sakit sa pag-iisip.
Ikaw ba ay isang beterano? (I-tsek lamang ang isang kahon.)
Oo
Hindi
Tumatangging sumagot
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