
2013/2014 Ligtas na mga Ruta sa Paaralan (Safe Routes to School) 
Survey para sa Magulang/Tagapag-alaga 

 

 

Maraming salamat para sa paglaan ng inyong oras upang makumpleto ang survey na ito. Ang inyong puna ay 
nagbibigay sa amin na isaayos ang mga mahahalagang bahagi ng programang Ligtas na mga Ruta sa Paaralan 

upang higit na matugunan ang mga kailangan ng bawat indibiduwal na paaralan. Maaari ninyong gamitin ang 
pormularyong ito upang magkaloob ng impormasyon tungkol sa isang anak o higit sa isang anak. 

 
The survey may also be taken online at http://www.surveymonkey.com/s/13sr2smagulang 

 
1. Distrito ng Paaralan:        

 
2. Pangalan ng Paaralan:        

 
3. Antas ng Grado        
 
4. Ang paaralan bang ito ay mayroong Programang Ligtas na mga Ruta sa Paaralan (Safe Routes to School 

Program)? 
¢  Oo  ¢    Wala ¢  Hindi ko alam 
 

5. Ano humigit-kumulang ang distansiya ng paaralan mula sa inyong bahay? 
¢ ¼ milya o mas mababa ¢    ¼ milya hanggang ½ milya ¢ ½ milya hanggang 1 milya 
¢ 1 milya hanggang 2 milya ¢    Mahigit sa 2 milya  
 

6. Paano madalas naglalakbay ang inyong anak papuntang paaralan? 
¢  Naglalakad ¢    Bisikleta ¢  Carpool (kasama ng ibang mga bata) ¢ School Bus 
¢ Public Transit ¢    Sasakyan ng Pamilya (para sa inyong mga anak lamang) ¢  Iba pa:    
 

7. Paano madalas naglalakbay ang inyong anak pauwi sa bahay mula sa paaralan? 
¢  Naglalakad ¢    Bisikleta ¢  Carpool (kasama ng ibang mga bata) ¢ School Bus 
¢ Public Transit ¢    Sasakyan ng Pamilya (para sa inyong mga anak lamang) ¢  Iba pa:    
 

8. Lumahok ba kayo at/o ang inyong anak sa sumusunod na mga pangyayari o programa ng Ligtas na mga 
Ruta sa Paaralan (Safe Routes to School)? 

Oo  Hindi Hindi ko alam  
 Mga Aralin sa Klase tungkol sa Ligtas na mga Ruta   ¢ ¢  ¢ 
 Mga Pagtitipon tungkol sa Kaligtasan sa Trapiko   ¢ ¢  ¢ 
 Mga Araw ng Paglalakad sa Pagpasok sa Paaralan     ¢ ¢  ¢ 
 Mga Rodeo ng Bisikleta (Bicycle Rodeos)    ¢ ¢  ¢ 
 https://www.schoolpool.511.org/?client=smcoe   ¢ ¢  ¢ 
 Sama-samang Paglalakad/Pagbibisikleta sa Pagpasok  ¢ ¢  ¢ 
 

9. Kung sumagot kayo ng oo sa nakaraang tanong, ang inyo bang anak ay naglakad, nagbisikleta o sumama 
sa carpool nang mas madalas pagkatapos lumahok? 

Oo  Hindi Hindi ko alam  
Mga Aralin sa Klase tungkol sa Ligtas na mga Ruta   ¢ ¢  ¢ 
Mga Pagtitipon tungkol sa Kaligtasan sa Trapiko   ¢ ¢  ¢ 
Mga Araw ng Paglalakad sa Pagpasok sa Paaralan     ¢ ¢  ¢ 
Mga Rodeo ng Bisikleta (Bicycle Rodeos)    ¢ ¢  ¢ 
https://www.schoolpool.511.org/?client=smcoe   ¢ ¢  ¢ 
Sama-samang Paglalakad/Pagbibisikleta sa Pagpasok  ¢ ¢  ¢ 

 
10. Sa anong antas ng grado ninyo papayagan ang inyong anak na maglakad o magbisikleta papunta/mula sa 

paaralan nang walang kasamang nakakatanda? 
 
Antas ng Grado      
 
Mga Puna:            
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11. Mayroon ba sa alinman sa sumusunod na aytem ang naging alalahanin o humahadlang sa kakayahan ng 
inyong anak na maglakad papunta/mula sa paaralan? 

Oo    Hindi    
 Masyadong malayo mula sa paaralan   ¢   ¢   
 Bago o pagkatapos na mga aktibidad ng anak sa paaralan  ¢   ¢   
 Mabibilis na takbo ng sasakyan/trapiko sa ruta   ¢   ¢   
 Masyadong masikip ang trapiko sa ruta     ¢   ¢   
 Walang kasamamg nakatatanda sa paglalakad o pagbibisikleta¢   ¢   
 Kakulangan ng mga bangketa at/o daanan   ¢   ¢   
 Kakulangan ng daanan ng bisikleta     ¢   ¢   
 Hindi ligtas na mga kanto o krusing     ¢   ¢   
 Walang guwardiya na nagbabantay sa tawiran   ¢   ¢   
 Kakulangan ng paradahan ng bisikleta sa paaralan  ¢   ¢   
 Panganib sa taong hindi kilala     ¢   ¢   
 Karahasan/krimen sa komunidad     ¢   ¢   
 Hindi alam ang pinakamainam na ruta sa paaralan  ¢   ¢   
 Iba pa:             
 

12. Papayagan ba ninyo ang inyong anak na maglakad o magbisikleta nang mas madalas kung matugunan ang 
mga alalahaning ito? 

Oo    Hindi    
Masyadong malayo mula sa paaralan   ¢   ¢  
Bago o pagkatapos na mga aktibidad ng anak sa paaralan  ¢   ¢   
Mabibilis na takbo ng sasakyan/trapiko sa ruta   ¢   ¢   
Masyadong masikip ang trapiko sa ruta     ¢   ¢   
Walang kasamamg nakatatanda sa paglalakad o pagbibisikleta¢   ¢   
Kakulangan ng mga bangketa at/o daanan   ¢   ¢   
Kakulangan ng daanan ng bisikleta     ¢   ¢   
Hindi ligtas na mga kanto o krusing     ¢   ¢  
Walang guwardiya na nagbabantay sa tawiran   ¢   ¢   
Kakulangan ng paradahan ng bisikleta sa paaralan  ¢   ¢   
Panganib sa taong hindi kilala     ¢   ¢   
Karahasan/krimen sa komunidad     ¢   ¢   
Hindi alam ang pinakamainam na ruta sa paaralan  ¢   ¢   
Iba pa:             
 

13. Tingnan ang mga sumusunod na pangungusap at lagyan ng tsek ang lahat ng angkop. 
Simula ng pagpapatupad ng Programa ng Ligtas na mga Ruta sa Paaralan [Safe Routes to School (SR2S) Program] 
sa paaralan ng aking anak… 

 Oo 
 

Hindi 
 

Kapareho 
lang 

 

Sa mga Araw na 
Pagtitpon ng SR2S 
(SR2S Event Days) 

 
A. Mas nagboluntaryo ako. ¢ ¢ ¢ ¢ 
B. Nagkaroon ng mas kaunting trapiko ng sasakyan sa 
harap ng paaralan. 

¢ ¢ ¢ ¢ 

C. Nagpamalas ng mas malulusog na ugali ang aking 
anak. 

¢ ¢ ¢ ¢ 

D. Naramdaman ng aking komunidad ang higit na 
kaligtasan. 

¢ ¢ ¢ ¢ 

 
14. Ano ang  humahadlang sa inyong anak para gamitin ang mga school bus? 

¢  Hindi inaalok      ¢ Hindi maginhawa      ¢Halaga      ¢ Madalang na mga hintuan    ¢Iskedyul ng Bus 
Iba pa:             

 
15.  What limits your child’s use of public transit? 

¢  Limitadong Ruta ng Serbisyo    ¢ Iskedyul ng Bus    ¢Kaligtasan     ¢Halaga     ¢Edad ng anak 
Iba pa:             

 
Thank you for your time and comments! Please return this form to your child’s teacher or the school office. 

For questions about Safe Routes to School or this survey, please visit www.smcoe.k12.ca.us/sr2s or contact Daina Lujan, Safe 
Routes to School Coordinator at 650-802-5306. 


