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Immigrant Community Survey - Tagalog 
Ginagawa ng Estado ng Washington ang bagong mga pagpipilian sa coverage ng insurance sa kalusugan 

para sa mga walang dokumentong dayuhan. Gustong malaman ng Immigrant and Refugee Health 

Alliance ang iyong karanasan sa insurance sa kalusugan at pangangalagang pangkalusugan. Tutulong ang 

iyong mga saloobin na hubugin ang mga pagsisikap ng estado sa pag-abot at pagpapatala sa sandaling 

maging available ang mga pagpipilian sa coverage. Hindi makikilala at kumpidensyal ang iyong mga 

sagot. Hindi namin iuulat ang impormasyong ito sa Imigrasyon at Pagpapatupad ng Adwana ng US. Hindi 

ka tatanungin ng tungkol sa anumang impormasyong personal kang makikilala.  

1. Kung available ang libre o murang insurance sa kalusugan, gaano malamang na magpapatala ka o 

ang iyong pamilya?  

Napakamalamang 

Malamang 

walang 

kinikilingan 

hindi malamang 

labis na hindi 

malamang 

2. Ano ang maaaring pumigil sa iyo na kumuha ng libre o murang insurance sa kalusugan? (Kasama sa 

mga pagpipilian ang:  

Nababahala ako sa gastos. 

Hindi ako sigurado sa halaga ng insurance kung naaangkop ito sa akin / aking pamilya / aking 

mga kalagayan.  

Hindi ako kumportable sa pagbibigay ng impormasyon sa isang sangay ng gobyerno dahil sa mga 

ikinababahala sa deportasyon. 

Mahirap intindihin ang mga plano ng insurance at kung ano ang sinasaklaw nang walang tulong. 

Sobrang kumplikado ng pagpapatala sa insurance at wala akong tulong.   

Mahirap i-navigate ang online na website ng insurance. 

Hindi ako kumportable sa paglalagay ng aking impormasyon sa isang website. 

Iba pa (ilagay) 

 

3. Anong mapagkukunan ang pinakamakatutulong kapag nagpapatala sa insurance sa kalusugan? Piliin 

ang nangungunang pagpipilian. 

Pag-navigate sa website at pagsusumite ng aking aplikasyon. 

Tulong sa pagpili ng planong naaangkop sa aking mga pangangailangan. 

Madaling maintindihan na mga paglalarawan ng kung ano ang saklaw ng plano ng insurance sa 

kalusugan. 
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Personal na tulong sa sarili kong wika. 

Personal na tulong mula sa isang tao sa aking komunidad. 

 

4. Ano ang nangungunang hadlang na pumipigil sa iyo na kumuha ng pangangalagang pangkalusugan 

(na kasama ang pangangalagang pangkalusugan na medikal, para sa ngipin, at pag-iisip at mga 

serbisyo sa sakit sa paggamit ng kontroladong kemikal)? Piliin lahat ng naaangkop. 

kakulangan sa insurance 

gastos 

kakulangan sa karaniwang provider ng pangangalagang pangkalusugan 

kakulangan sa tiwala ng mga provider ng pangangalagang pangkalusugan  

takot sa deportasyon  

kakulangan ng transportasyon 

kahirapan sa pag-iskedyul ng mga appointment para matanggap ang pangangalaga, 

kakulangan ng pagiging available ng appointment kapag hindi nagtatrabaho 

kakulangan ng oras 

hadlang sa wika 

iba pa: ilagay 

 

5. Saan ka kasalukuyang tumatanggap ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan? Tukuyin 

lahat ng naaangkop.  

emergency room 

agarang pangangalaga 

klinika sa komunidad 

libreng klinika 

klinika ng pampublikong kalusugan 

opisina ng isang pribadong provider 

hindi naaangkop 

iba pa: ilagay 

 

 

6. Ano ang bansang iyong pinagmulan? (i-tsek lahat ng kahon na naaangkop) 
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Afghanistan 
Brazil 
Canada 
China 
Colombia 
Dominican 
Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Eritrea 
Ethiopia 

Ghana 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
India 
Kenya 
Korea 
Mexico 
Nicaragua 
Nigeria 
Peru 

Pilipinas 
Russia 
Somalia 
Uganda 
Ukraine 
Venezuela 
Vietnam 
Zimbabwe 
Iba pa 
__________
____

 
 

7. Ano ang pinipili mong wika? (i-tsek lahat ng kahon na naaangkop) 

Ingles 

Dari 

Pashto 

Espanyol 

French 

Haitian 

Italian 

Portuguese 

German 

Yiddish 

Greek 

Russian 

Polish 

Serbo-Croatian 

Ukrainian o iba pang wikang 

Slavic 

Armenian 

Persian  

Gujarati 

Hindu 

Urdu 

Punjabi 

Bengali 

Nepali, Marathi o iba pang 

wikang Indic 

Iba pang wikang Indu-european 

Telugu 

Tamil 

Malayam, Kannada, o iba pang 

wikang Dravidian 

Chinese (kasama ang Mandarin 

at Cantonese) 

Japanese 

Korean 

Hmong 

Vietnamese 

Khmer 

Thai, Lao, o iba pang wikang 

Tai-Kadai 

Tagalog (kasama ang Filipino) 

Ilocano, Samoan, Hawaiian, o 

iba pang wikang Austronesian 

Navajo 

Iba pang Katutubong wika ng 

North America 

Arabic 

Hebrew 

Amharic, Somali, o iba pang 

wikang Afro-Asiatic 

Torubu, Twi, Igbo, o iba pang 

wika ng Western Africa 

Swahili o iba pang wika ng 

Central, Eastern at Southern 

Africa 

Iba pa (ilagay) 
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8. May iba pang bagay na gusto mong ibahagi?  

 

 

 

 

 

Alam naming maaaring gawin kang hindi kumportable ng susunod na tanong. Itinatanong namin ito 

dahil gusto naming makasiguro na mabibigyang-kahulugan namin ang survey na ito upang gawin ang 

pinakatumpak na mga pahayag tungkol sa mga pangangailangan ng mga dayuhang walang dokumento. 

Dapat mong malaman na ang iyong mga sagot sa survey ay kumpidensyal at hindi kailanman maiuugnay 

sa iyo. Hindi namin iuulat ang impormasyong ito sa Imigrasyon at Pagapatupad ng Adwana ng US. 

 

9. Isa ka bang mamamayan?  

Oo 

Hindi 

10. Kung hindi, isa ka bang legal na permanenteng residente na may green card?  

Oo 

Hindi 

 


