Awtoridad sa Pagpapaunlad ng Kondehan ng Los Angeles - 2022 Talatanungan sa
Pangangailangan ng Komunidad

PANIMULA
Tunguhin ng Talatanungan sa Pangangailangan ng Komunidad – Bawat taon, ang Kondehan ng Los Angeles ay
tumatanggap ng halos $32,946,000 galing sa mga Programa na Pederal na Gawad para sa Pagpapaunlad ng
Komunidad (CDBG), Mga Pakikipagsosyo sa Pamumuhunan ng HOME (HOME), at Mga Gawad para sa Solusyong
Pang-emerhensya (ESG). Sinusuportahan ng mga Programang ito ang mga aktibidad sa pagpapaunlad ng komunidad
upang bumuo ng mas matatag at mas matibay na mga kapitbahayan, lalo na para sa mga taong mababa hanggang
katamtaman ang kita.
Bilang bahagi ng limang taong proseso ng pagpaplano nito, nais ng Awtoridad sa Pagpapaunlad ng Kondehan ng Los
Angeles ang iyong palagay sa paggamit ng mga pondo ng CDBG, HOME, at ESG. Makakatulong ang iyong opiniyon
na ipaalam ang mga desisyon tungkol sa mga pamumuhunan ng Kondehan ng Los Angeles sa mga komunidad nito.
Ang talatanungan ay dapat tumagal ng mas mababa sa 10 minuto parang makumpleto.
Ang mga tanong na may asterisk (*) ay nangangailangan ng sagot.
*1. Mangyaring piliin ang iyong pangunahing kaugnayan sa Kondehan ng Los Angeles. (lagyan ng tsek ang
lahat ng naaangkop)
☐ Residente (Dito ako nakatira)
☐ Estudyante (Dito ako nag-aaral)
☐ Empleyado (Dito ako nagtatrabaho) ☐ May-ari ng Negosyo (Mayroon akong negosyo dito)
☐ Iba pa (mangyaring tukuyin)
*2. Sa anong zip code ng Kondehan ng Los Angeles ginugugol mo ang karamihan sa iyong oras (nakatira,
nagtatrabaho, nag-aaral, atbp.)?
PAGRARANGGO NG PAGTATASA NG PANGANGAILANGAN
*3. Paki-ranggo ang iyong pangkalahatang mga priyoridad para sa pamumuhunan sa iyong komunidad ng
Kondehan ng Los Angeles. Magkakaroon ka ng pagkakatao ng pumili ng mga partikular na proyekto at serbisyo sa
mga susunod na tanong.
1 = Pinakamataas na Priyoridad
5 = Pinakamababang Priyoridad
Mga Oportunidad sa Negosyo at Trabaho: pagsasanay para sa mga taong nangangailangan ng trabaho,
pautang sa maliit na negosyo, pagtuturo para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo
Mga Serbisyo sa Komunidad: paraan upang makakuha ng pangangalagang pangkalusugan at pangkaisipang
kalusugan, mga serbisyo para sa walang tirahan, mga serbisyo para sa mga bata, mga serbisyo para sa mga matatanda,
mga programa sa pag-iwas sa krimen, mga programa para sa mga umaabuso sa sangkap
Pabahay: bagong abot-kayang paupahang tahanan, pagkukumpuni ng bahay, tulong sa paunang bayad, pagiwas sa diskriminasyon, pag-iwas sa pagpapalayas
Mga Pampublikong Pasilidad: mga aklatan, parke, sentro ng komuninad para sa mga matatanda, sentro ng
komunidad para sa mga kabataan

Mga Pampublikong Pagpapabuti: pagkukumpuni sa kalye at bangketa, pagpapahusay ng tubig at
imburnal, pagtanggal ng basura, pagtanggal ng bandalismo
PAGTATASA NG MGA PANGANGAILANGAN – PABAHAY
4. Mangyaring pumili ng hanggang tatlong mga isyu sa pabahay na higit na nangangailangan ng atensyon sa iyong
komunidad ng Kondehan ng Los Angeles:
☐ Palakihin ang Abot-kayang Pabahay para sa mga Pamilya
☐ Palakihin ang Abot-kayang Pabahay para sa mga Matatanda
☐ Palakihin ang Abot-kayang Pabahay na may Mga Serbisyong Pansuporta para sa Mga Taong May Kapansanan
☐ Palakihin ang Abot-kayang Pabahay na may Mga Serbisyong Pansuporta para sa Mga Indibidwal at Pamilya na
Walang Tahanan
☐ Pag-iwas sa Pagpapalayas at Tulong sa Mga Karapatan ng Nangungupahan
☐ Tulong para sa Pag-aayos at Pag-pabago ng Pampublikong at Abot-kayang Pabahay
☐ Tulong para sa mga Kwalipikadong May-ari ng Bahay para Mag-ayos ng Mga Problema sa Mga Tahanan
☐ Pagpapatupad ng Kodigo upang Mapabuti ang Kalusugan at Kaligtasan ng Pabahay
☐ Abot-kayang Tulong sa Taong Bumili ng Bahay sa Unang Pagkakataon: Pagpapayo, Paunang Bayad, Mga
Gastusin sa Pagsasara ng Utang sa Bahay
☐ Dagdagan ang Magagamit na Pabahay para sa Mga Tao na Gumagamit ng Kupon sa Seksyon 8 na Pabahay
☐ Palakihin ang Magagamit na Pabahay para sa Mga Taong May Mababang Marka ng Kredito o Nakaraang
Pagpapalayas
☐ Tulong para sa Makadagdag ng Kahusayan sa Enerhiya upang Mabawasan ang Mga Singil sa Bayarin sa Bahay
☐ Panandaliang Tulong sa Upa/Sangla/Pagbayad ng Singil sa Bayarin sa Bahay
(Opsyonal) Mangyaring magkomento sa iyong mga pagpipilian, o isang isyu sa pabahay na hindi nakalista:

PAGTATASA NG MGA PANGANGAILANGAN - SERBISYO SA KOMUNIDAD
5. Mangyaring pumili ng hanggang tatlong serbisyo para sa komunidad na higit na nangangailangan ng atensyon sa
iyong komunidad.
☐ Mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan: pang-iwas/pangunahing pangangalaga, mga serbisyo sa
inireresetang gamot, pangangalaga sa ngipin at paningin, mga serbisyo sa HIV/AIDS
☐ Mga Serbisyo para sa Mga Bata at Kabataan: pangangalaga sa bata, mga aktibidad pagkatapos ng paaralan,
pagtuturo, pagpayo, maagang edukasyon para sa bata
☐ Mga Serbisyo para sa Mga Matatanda: mga serbisyo sa pagkain, tulong sa pangangalaga sa bahay, mga serbisyo
para sa bahay ng pagaalaga, mga pagkakataon sa libangan o panlipunan
☐ Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip: pagpapayo at pagsusuri, pangangalaga sa saykayatriko, mga programa
sa mga pasyente na nananatili sa ospital habang ginagamot, mga grupo ng suporta
☐ Mga Serbisyo para sa mga Umaabuso sa Sangkap: pag-iwas at edukasyon, paggamot, mga programa sa
pagpapabuti
☐ Mga Serbisyo para sa mga Walang Tahanan: mga transisyonal na silungan, paglalagay sa permanenteng
pansuportang pabahay, mga pagkain, mga mapagkukunan ng pananamit
☐ Mga Serbisyo para sa mga Biktima ng Karahasan sa Tahanan at Kapabayaan: mga tirahan ng pamilya,
pagpapayo
☐ Mga Programa sa Pag-iwas sa Krimen at Kamalayan
☐ Mga Serbisyo para sa mga Taong May Kapansanan: mga programang bokasyonal/pagkakabuhayan sa sarili,

rehabilitasyon, pangangalagang araw para sa mga may sapat na gulang, transportasyon
☐ Mga Serbisyo sa Krisis sa Pinansyal: tulong na emerhensya para sa mga bayarin, paraan upang makakuha ng
pagkain mula sa pantry ng komunidad, pag-iwas sa kawalan ng tirahan
☐ Mga Serbisyo para sa mga Imigrante, Taong napilitang umalis sa kanilang bansa upang makatakas sa
digmaan, pag-uusig, o natural na sakuna, at Yung Hindi Nagsalita ng Ingles
(Opsyonal) Mangyaring magkomento sa iyong mga pagpipilian, o isang serbisyo ay hindi kailangang nakalista:
PAGTATASA NG MGA PANGANGAILANGAN - MGA PAMPUBLIKONG PAGPAPABUTI AT
PASILIDAD
6. Mangyaring pumili ng hanggang tatlong pampublikong pagpapahusay na pinaka-nangangailangan ng atensyon sa
iyong komunidad.
☐ Pagpapabuti ng Imprastraktura ng Tubig, Imburnal, at mga Sistema ng Alisan ng Tubig
☐ Pagpapabuti ng mga Kalye/Eskinita
☐ Pagpapabuti ng Pampublikong Transportasyon
☐ Paglilinis ng Basura at Ilegal na Pagtatapon
☐ Pag-alis ng bandalismo
☐ Pagtatanim ng puno
☐ Pagpapabuti ng Ilaw para sa mga Kalye
☐ Pagpapabuti ng mga Bangketa, pating mga Daanan para sa Mga Taong May Kapansanan
(Opsyonal) Mangyaring magkomento sa iyong mga pagpipilian, o isang pampublikong pagpapabuti na
hindi nakalista:
7. Mangyaring pumili ng hanggang dalawang priyoridad para sa pamumuhunan sa pampublikong pasilidad sa
iyong komunidad ng Kondehan ng Los Angeles.
☐ Mga Parke, Palaruan, at Libangan ☐ Mga aklatan
☐ Mga Sentro ng komunidad para sa mga Matatanda
☐ Mga Sentro ng komunidad para sa Kabataan/Sentro para nagalaga sa Bata
☐ Mga Pampublikong Paaralan
☐ Mga Sentro ng Pangangalagang Pangkalusugan
(Opsyonal) Mangyaring magkomento sa iyong mga pagpipilian, o isang uri ng pampublikong pasilidad na hindi
nakalista:

PAGTATASA NG MGA PANGANGAILANGAN - MGA OPORTUNIDAD SA NEGOSYO AT TRABAHO
8. Mangyaring pumili ng hanggang dalawang isyu sa negosyo at oportunidad sa trabaho na pinakanangangailangan ng atensyon sa iyong komunidad.
☐ Kahandaan at Pagpapanatili ng Trabaho: mga programa sa pag-aaral, mga klase para sa mga tao na ingles ay
ilang pangalawang lengguwahe (ESL), karunungang bumasa't sumulat sa mga may sapat na gulang, kahandaan
tapusin ang tampay sa high school at kahandaan para kolehiyo, pagpapayo para sa may sapat na gulang at kabataan
na pinalaya sa pagkabilanggo
☐ Pagtuturo at Teknikal na Payo para sa Maliliit na Negosyo: mga plano sa negosyo, bigyang pansin ang at maganunsiyo ng mga handog ng negosyo, panatili ng talaan ng pananalapi, pagpaplano ng buwis
☐ Dagdagan ang oportunidad upang makakuha sa Mga Gawad o Mga Pautang para sa Maliit na Negosyo
☐ Suporta para sa Mga Negosyong Naglilingkod sa Mga Pangangailangan ng Komunidad: mga paraan upang
makakuha ng mga sariwang groseri, serbisyong medikal, parmasya
☐ Rehabilitasyon ng Komersyal na Gusali: kumpunihin o pahusayin ang panlabas ng mga negosyo, pati ang
mga karatula at ambi
(Opsyonal) Mangyaring magkomento sa iyong mga pagpipilian, o isang isyu sa negosyo at pagkakataon sa trabaho
na hindi nakalista:

KARAGDAGANG IMPORMASYON
9. Sa nakalipas na buwan, ano ang iyong sitwasyon sa pabahay?
☐ Nangungupahan ng bahay
☐ Nangungupahan ng apartment
☐ May-ari ng aking bahay
☐ Tumitira sa bahay/apartment ng isang kaibigan o miyembro ng pamilya
☐ Tumitira sa isang silungan para sa mga walang tirahan
☐ Walang tirahan at walang nakapirming silungan ☐ Iba pa (mangyaring tukuyin):
10. Ilang tao ang kadalasang nakatira sa iyong sambahayan?
☐1
☐2
☐3
☐4
☐ 5 o higit pa
11. Ano ang pinakamahusay na paglalarawan sa iyong sambahayan? (mga bata ay wala pang 18, ang mga nasa
hustong gulang ay 18 at mas matanda)
☐ Nag-iisang May Sapat na Gulang
☐ Nag-iisang Magulang na may Isa o Higit pang mga Anak
☐ Dalawang Magulang na may Isa o Higit pang mga Anak
☐ Dalawang o Higit pang mga May Sapat na Gulang na walang anak
☐ Maramihang Henerasyon ng Isang Pamilya ☐ Maramihang Pamilyang Walang Kaugnayan
☐ Iba pa (mangyaring tukuyin):

12. Gumagastos ka ba ng higit sa 30% ng iyong buwanang kita sa mga gastusin sa pabahay?
(upaan/sangla + mga bayarin sa bahay, kagaya ng singil sa tubig o kuryente)
☐ Oo
☐ Hindi
☐ Hindi ko alam
(Opsyonal) Gusto mo bang ipaliwanag ang iyong sagot? Mangyaring magkomento dito:

IMPORMASYON SA DEMOGRAPIKO (OPSYONAL)
Bagama't opsyonal, ang mga sumusunod na tanong ay mahalaga sa pagtulong sa Kondehan ng Los Angeles
para matukoy ang mga pangangailangan ng mga residente nito. Ang mga sagot na ibinigay ay hindi maaaring
at hindi gagamitin upang kilalanin ang sinumang lumahok sa itong talatanungan.
13. Anong edad mo?
☐ 17 o mas bata
☐ 45 hanggang 54

☐ 18 hanggang 24
☐ 55 hanggang 64

☐ 25 hanggang 34
☐ 65 hanggang 74

☐ 35 hanggang 44
☐ 75 o mas matanda

14. Anong kasarian ang kinalalin mo? (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)
☐ Lalaki
☐ Babae
☐ Trans na lalaki o babae
☐ Iba pang kasarian na hindi ganap na lalaki o ganap na babae
☐ Tumatanggi ako na sabihin
☐ Isa pang pagkakakilanlan ng kasarian (mangyaring tukuyin):
15. Ano ang iyong lahi at/o etnisidad? (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop)
☐ American Indian o Alaska Native
☐ Asyano
☐ Itim o African American
☐ Gitnang Silangan o Hilagang Aprika ☐ Tubong Hawaiian o Ibang Isla sa Pasipiko
Iba pa (mangyaring tukuyin):

☐ Hispanic o Latino
☐ Puti

16. Ang alinman sa mga sumusunod ay naglalarawan sa iyo o sa isang miyembro ng iyong pamilya? (lagyan ng
tsek ang lahat ng naaangkop)
☐ Taong may Kapansanan ☐ Beterano ng Militar ☐ Edad 65 o higit pa
☐ Taong LGBTQIA
☐ Taong Walang Tirahan o Dating Tao na Walang Tirahan
☐ Taong dating Nakulong

☐ Unang henerasyon na Imigrante o Refugee (Taong napilitang umalis sa kanilang bansa upang makatakas sa
digmaan, pag-uusig, o natural na sakuna)
☐ Taong Mababa o Katamtaman ang Kita
☐ Nag-iisang Magulang o Lolo’t Lola na Nagpapalaki ng mga Apo
17. Anong antas na edukasyon ang nakumpleto mo?
☐ Mas mababa sa high school
☐ High School Diploma o kapantay ☐ Ilang Kolehiyo
☐ Bachelor’s Degree ☐ Ilang Graduate School ☐ Nakapagtapos ng Graduate School o Mataas Pa
18. Ano ang iyong katayuan sa pagtatrabaho?
☐ Full time na empleado
☐ Part time na empleado
☐ Walang trabaho at humahanap nang trabaho

☐ Nagtatrabaho para sa sarili
☐ Retirado
☐ Walang trabaho at hindi naghahanap

IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN (OPSYONAL)
19. Kung gusto mong makatanggap ng karagdagang impormasyon mula sa Awtoridad sa Pagpapaunlad ng
Kondehan ng Los Angeles tungkol sa mga pamumuhunan nito sa CDBG, HOME, at ESG, mangyaring ilagay
ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
Pangalan
Kumpanya
Tirahan
Tirahan 2
Siyudad/Bayan
Estado/Lalawigan
Zip code
Email
Numero ng telepono

