
 
 

 

Salamat sa pagtatanong tungkol sa pagiging karapat-dapat sa Omnitrans ADA 

Paratransit Service.  Ang Access ay para sa mga indibiduwal na may kapansanan o 

kondisyon sa kalusugan na nakakapagpabalda at pumipigil sa kanila mula sa 

malayang paggamit ng ganap na naa-access na sistema ng bus ng Omnitrans na 

may nakapirming ruta, palagi, pansamantala o sa ilalim ng ilang mga pangyayari.  

Nakalakip ang Application para sa Omnitrans ADA Paratransit at ang 

impormasyon tungkol sa pagkumpleto ng proseso ng Pagiging Karapat-dapat para 

sa Access.  Kung kailangan mo ng alternatibong format ng application na ito o ng 

karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa (909) 379-7284 o sa 

OmniADA@omnitrans.org. 

 

MGA HAKBANG SA PROSESO NG PAGIGING KARAPAT-DAPAT: 
1. Kumpletuhin ang Application ng Paratransit na kasunod ng pahinang ito.  Kung 

kailangan mo ng tulong sa pagsagot sa application na ito, matutulungan ka namin. 

2. Ipakumpleto sa isang kwalipikadong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan 

na pamilyar sa iyong kapansanan at mga kakayahan sa paggalaw ang nakalakip na 

Pagpapatunay ng Propesyonal. 

3. Kapag nakumpleto na ang lahat ng papeles, tawagan ang kawani para sa 

Pagiging Karapat-dapat sa (909) 379-7284 upang magtakda ng appointment para 

sa isang personal na pagsusuri ng pagiging karapat-dapat at pagsusuri para sa 

kakayahang magamit ang transit.  Mangyaring HUWAG I-FAX ANG 

APPLICATION – dadalhin mo ang kumpleto at orihinal sa iyong appointment. 

4. Kumpletuhin ang personal na pagsusuri at oryentasyon na may kasamang 

pagsusuri sa kakayahan ng indibiduwal na gumalaw na itinuturing na 

kinakailangan sa pasilidad ng Eligibility and Mobility (Pagiging Karapat-dapat at 

Kakayahang Gumalaw).  Ibibigay sa packet na ito ang mga direksiyon papunta sa 

pasilidad at ang impormasyon tungkol sa pagsusuri ng Pagiging Karapat-dapat.  

Nagbibigay ng masasakyan papunta at mula sa pasilidad ng Eligibility nang 

walang bayad mula sa mga lokasyon na nasa lugar na pinaglilingkuran ng 

Omnitrans ADA. 

5. Gagawa ng pagtukoy sa pagiging karapat-dapat sa sulat sa loob ng 21 araw mula 

sa petsa nang makumpleto ang iyong appplication na may kasamang personal na 

panayam, pagsusuri sa kakayahang kumilos at pagsusuri ng anumang karagdagang 

impormasyon.  Kung hindi gagawa nang nakasulat na pagtukoy sa loob ng 21 araw 

pagkatapos makumpleto ang application at personal na proseso, magiging karapat-

dapat ka para sa transportasyon ng Access hanggang sa oras na makagawa ng 

pagtukoy hinggil sa iyong pagiging karapat-dapat. 

 

mailto:OmniADA@omnitrans.org


TUNGKOL SA ACCESS: 
 

Ang Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) ay isang batas tungkol sa 

mga karapatang sibil na nagbabawal sa pandidiskrimina sa mga indibiduwal na 

may mga kapansanan.  Sa ilalim ng ADA, ang mga ahensiya ng transit na 

nagpapatakbo ng isang sistema ng pampublikong bus na mayroong nakapirming 

ruta ay kailangang magbigay ng maihahambing na paratransit system para sa mga 

indibiduwal na may mga kapansanan na hindi maaaring magamit ang sistema ng 

bus na mayroong nakapirming ruta.  Nangangahulugan ito na ang isang 

indibiduwal kung saan pinipigilan sila ng kapansanan mula sa malayang paggamit 

ng regular na sistema ng pampublikong bus ay dapat magawang magbiyahe sa 

parehong mga araw, sa parehong mga oras at sa parehong pangkaraniwang lugar 

kung saan nagbibiyahe ang bus, para sa pasahe na hindi lalampas sa doble ng 

regular na pasahe ng isang pasaherong nasa hustong gulang sa bus na walang 

diskuwento.  Ang Omnitrans Access Service ay dinisenyo upang matugunan ang 

mga pangangailangan na ito.  

 

Ang serbisyo ng Access Paratransit ng Omnitrans ay isang serbisyo ng 

pampublikong transportasyon na kailangang ireserba nang maaga at may kasamang 

mga nakasakay.  Ang paraan ng Access ay dinisenyo bilang curb-to-curb na 

serbisyo gayunpaman; ang mga pasahero na nangangailangan ng mas mataas na 

antas ng tulong mula sa kanilang panggagalingan papunta sa kanilang 

patutunguhan ay kailangang makipag-ugnayan sa Omnitrans dahil sa kondisyon na 

may kaugnayan sa kapansanan upang malaman ang makatwirang tulong na 

maaaring ibigay upang tumulong sa paghahatid sa kanila.  Ang pinaglilingkuran ng 

Access ay tinutukoy bilang hanggang sa ¾ na milya sa magkabilang gilid ng 

isang umiiral na regular na ruta ng bus ng Omnitrans.  

 

Upang magamit ang serbisyo ng ADA Acess Paratransit ng Omnitrans, kailangang 

mapatunayan na ikaw ay karapat-dapat.  Nalalaman ang pagiging karapat-dapat 

ayon sa bawat kaso.  Mahigpit na nililimitahan ng mga regulasyon ng ADA ang 

pagiging karapat-dapat sa mga mayroong partikular na limitasyon na pumipigil sa 

kanilang gumamit ng maaaring ma-access na mga sistema ng bus para sa 

paghahatid ng publiko.  Ganap na maaaring ma-access ang grupo ng pampublikong 

bus ng Omnitrans. 

 

Ang tatlong pangunahing salik para sa pagiging karapat-dapat ay: 

1. Ang kakayahan ng indibiduwal na malayang magbiyahe papunta o mula sa 

pinakamalapit na bus stop. 

2. Ang kakayahan ng indibiduwal na malayang sumakay o bumaba ng bus. 

3. Ang kakayahan ng indibiduwal na mag-isip upang malayang masiyasat ang 

regular na sistema ng bus. 



 

Kasama sa mga problema na hindi mismo mga salik na ginagamit upang malaman 

ang pagiging karapat-dapat ang: 

1. Edad 

2. Layo papunta sa bus stop 

3. Kakulangan ng serbisyo ng bus sa isang lugar 

4. Mga bus na nagsisiksikan ang mga tao 

5. Kawalan ng kakayahang magsalita ng Ingles 

6. Mga kondisyon ng panahon 

 

 

Maaaring aprubahan ang iyong application ng ADA para sa ganap na pagiging 

karapat-dapat (Walang Kondisyon), sa isang limitadong basehan para sa mga 

partikular na kondisyon (May Kondisyon), o para sa pansamantalang panahon 

(Pansamantala).  Kung matutukoy ka na mayroong kakayahang gumamit ng 

regular na sistema ng bus para sa lahat ng biyahe, nang hindi tinutulungan ng isa 

pang tao, hindi ka magiging karapat-dapat para sa Serbisyo ng Access. 

 

Kung matutukoy ka na Hindi Karapat-dapat para sa serbisyo ng ADA paratransit, o 

hindi nasisiyahan sa uri ng iyong pagiging karapat-dapat, maaari kang umapela sa 

desisyon sa pamamagitan ng pagsusumite sa Omnitrans ng nakasulat na kahilingan 

sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang sulat sa iyo tungkol sa pagtanggi o 

pag-apruba.  Maaari kang humiling ng apela na nasa Unang Antas o apela na nasa 

Pangalawang Antas.  Ang isang apela na nasa Unang Antas ay hinahawakan ng 

isang Espesyalista sa Apela na siyang nagsusuri sa dokumentasyon at anumang 

bagong impormasyon na ibibigay mo at na sa palagay mo ay may kaugnayan sa 

pagpapasiya para sa iyo.  Ang Espesyalista sa Apela ay hindi umaasa sa 

Departamento para sa Pagiging Karapat-dapat. 

 

Ang isang apela na nasa Pangalawang Antas ay isang ayos kung saan haharap ka 

sa isang Panel na Nagsusuri ng Apela upang ipakita ang impormasyon na sa 

palagay mo ay dapat isaalang-alang para sa iyong pagiging karapat-dapat.  Susuriin 

ng panel ang dokumentasyon para sa pagiging karapat-dapat at didinigin ang 

imormasyon na ipapakita mo sa panel.  Ang desisyon ng Panel na nasa 

Pangalawang Antas ay ang PANGHULING pasiya.  Kasama sa sulat ng pagtanggi 

ang partikular na impormasyon tungkol sa isang apela.  

 

Ang proseso ng apela ay hindi aabutin nang mahigit sa 30 araw.  Maaari mong 

isumite muli ang isang application kung magiging malala ang iyong kondisyon. 

 

Mahalagang makumpleto ang lahat ng bahagi ng application kasama ang form ng 

propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan.  Hindi mo magagawang magpa-



iskedyul ng iyong appointment kung hindi kumpleto ang mga kinakailangang form 

na ito.  Kung dadating ka sa iyong personal na appointment na hindi kumpleto ang 

mga form, maaaring kanselahin ang iyong appointment. 

 

Ano ang dapat kong dalhin sa Pagsusuri ng Pagiging Karapat-dapat? 

 Isang ID na may litrato. 

 Ang listahan ng iyong mga kasalukuyang gamot. 

 Ang nakumpletong application AT pagpapatunay ng propesyonal sa 

pangangalaga ng kalusugan.  HUWAG IPADALA ANG APPLICATION 

SA SULAT O FAX. 

 Ang lahat ng pantulong sa paggalaw na ginagamit mo para magbiyahe sa 

labas ng iyong tahanan. 

 Kung mayroon kang kapansanan sa paningin, mangyaring magdala ng isang 

PAHAYAG NG GRADO NG MATA mula sa iyong doktor. 

 Kung hindi mo dadalhin ang iyong form ng pagpapatunay ng propesyonal sa 

pangangalaga ng kalusugan, hindi magiging kumpleto ang iyong application 

para sa pagiging karapat-dapat at maaantala ang iyong proseso.  Ang lahat 

ng ibibigay na impormasyon ay protektado at mananatiling kumpidensyal. 

 Huwag kalimutang pirmahan ang PAHINTULOT PARA MAGLABAS NG 

IMPORMASYON na nasa ibaba ng pahina 3. Kailangan mo itong pirmahan, 

HUWAG papirmahan ang form sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng 

kalusugan. 

 Kapag magbibiyahe papunta sa pasilidad para sa pagsusuri, maaari kang 

magdala ng miryenda, libro, mga gamot, sapat na oxygen, atbp., dahil 

maaaring abutin nang hanggang mahigit sa dalawang oras ang iyong 

pagbibiyahe. 

 

Ano ang mangyayari sa Pagsusuri ng Pagiging Karapat-dapat? 

 Uupo ang isang Technician para sa Pagiging Karapat-dapat kasama mo 

upang suriin ang iyong application at magtatanong sa iyo ng karagdagang 

tanong tungkol sa iyong kakayahang gumamit ng sistema ng bus. 

 Maaaring kailanganin mong lumahok sa isang pagsusuri ng kakayahang 

kumilos sa komunidad para mas higit pa naming masuri ang iyong mga 

kakayahang gumalaw.  Maaaring isagawa ang pagsusuri sa iyo sa labas, 

kaya pumunta nang nakadamit nang naaangkop para sa panahon sa araw na 



iyon, kasama ang sapatos at/o sombrero.  Para sa kaligtasan, hindi 

inirerekomenda ng Access Service na magdala ng mga bata sa panahon ng 

pagsusuri ng kakayahang kumilos. 

 Kukunan ka namin ng litrato na gagamitin para sa iyong identification card 

kung matutukoy na karapat-dapat ka para sa Access Service. 

 Maaari kang magsama ng pipiliin mong tao sa Pagsusuri ng Pagiging 

Karapat-dapat.  Kung magbibiyahe ka nang may kasamang mga bata, 

mangyaring magsama ng titingin sa kanila habang ikaw ay nasa pagsusuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPLICATION 

Kung mayroon kang pisikal na kapansanan o kapansanan sa paggalaw gaya ng tinukoy ng 

Americans with Disabilities Act (ADA), na naglilimita sa iyong gumamit ng mga maaaring ma-

access na bus ng Omnitrans na may nakapirming ruta, maaari kang maging karapat-dapat para sa 

Access Service.  Ang makukuhang impormasyon dito sa proseso ng pagpapatunay ay gagamitin 

ng Omnitrans upang malaman ang iyong pagiging karapat-dapat para sa Access.  Maaaring 

ibahagi ang impormasyon sa iba pang mga provider ng transit upang pangasiwaan ang iyong 

pagbibiyahe sa iba pang mga lugar. 

Ang application ay dapat punan nang kumpleto, kasama ang form ng pagpapatunay na 

kinumpleto ng isang kwalipikadong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan.  Magdudulot ng 

pagkaantala sa proseso ng iyong pagiging karapat-dapat ang mga application na hindi kumpleto. 

                  Lalaki  

PANGALAN                            Babae  

   

            

KAPANGANAKAN ___/___/_____  

NUMERO NG SOCIAL SECURITY (opsyonal) _____ - ____ - _______ 

NUMERO NG MEDI-CAL (kung naaangkop) _____________________________ 

ADDRESS NG BAHAY  

 

 

TELEPONO  

 

ADRESS PARA SA SULAT  

 

 

 

 

PAHINA 1 

Kalye                                       Numero ng Apartment             Estado                  Zip 

Pangalan                                  Gitnang Inisyal  Apelyido 

    Kalye                                                                          Numero ng Apartment 

Lungsod Estado ZIP 

Sa Bahay    Cellphone Sa     Trabaho 

(kung iba sa nasa itaas) 



 

 

 

 

 

 

 

 

PAHINA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAHINA 2 

Kondisyon ng Lugar 

Paano mo ilalarawan ang lugar na tinitirhan mo (hal., napakatarik na buhol; mahaba at katamtaman na 

buhol ; patag; atbp.)? 

 

Mayroon bang mga sidewalk sa tinitirhan mo?     Mayroon bang rampa sa tinitirhan mo?  

 

Ilang hakbang ang mayroon sa pasukan ng iyong tinitirhan? 

Nakatira ka ba sa ground floor (nasa ibaba)?  

 

____________________________________________________________________________________

Oo/Wala Oo/

 

Oo/Hindi 

Kasalukuyang Transportasyon 

Ginagamit mo ba ngayon ang mga bus ng Omnitrans? 

Kung hindi o minsan, ano ang naglilimita o pumipigil sa iyong sumakay sa mga bus na ito? (hal., walang 

mga sidewalk) 

 

Para sa iyo ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagsakay ng bus?  

 

Anong mga ruta ng bus ang naglilingkod sa iyong lugar?  

 

Ano ang pinakamalapit na ruta ng bus sa iyong tahanan? (Pakibigay ang iyong lokasyon)    

 

Makakapunta ka ba nang mag-isa sa bus stop?  

Kung hindi, bakit hindi? 

Makakasakay ka ba nang mag-isa sa bus?  

Kung hindi, bakit hindi? 

Nagkaroon ka ba ng anumang pagsasanay upang gamitin ang serbisyo ng bus na may nakapirming ruta? 

Kung hindi, gusto mo bang sumali sa libreng pagsasanay?  

Kung hindi ka sumasakay ng mga bus ng Omnitrans: paano ka nagbibiyahe sa ngayon? (halimbawa, sa 

pamamagitan ng pamilya, mga kaibigan, atbp.) 

          Oo / Hindi / Minsan 

 

 

 

 

 

 

          Oo / Hindi / Minsan 

 

           Oo / Wala 

 

           Oo / Wala 

           Oo / Wala 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAHINA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAHINA 3 

Ginagamit na mga Kagamitan para Gumalaw 

(lagyan ng check ang lahat ng naaangkop) 

___ Manual na Wheelchair              ___ Maaaring itupi; nagagawang lumipat ng pasahero sa isang 

karaniwang upuan nang hindi tinutulungan ng driver. 

                                                            ___ Hindi magawang lumipat ng pasahero sa isang karaniwang 

upuan nang hindi tinutulungan ng driver. 

 

___ Mataas na Wheelchair  ___ Tungkod/Puting Tungkod   ___ Walker (maaaring itupi) 

___ Mahabang Wheelchair                 ___ Saklay                                  ___ Walker (hindi maaaring itupi) 

___ Electric na Wheelchair  ___ Malapad na Wheelchair     ___ Tangke ng Oxygen 

___ Stroller na Uri ng Chair  ___ Power Scooter      ___ Mga Prostetiko 

___ Sertipikadong Hayop na Tumutulong ___ Mga Brace     ___ Iba pa _______________ 

 

Mas Gustong Uri ng Media / Pakikipag-ugnayan 

___ Regular na Letra   ___ Malaking Letra   ___ Braille 

___ Cassette Tape   ___ Computer CD   ___ TDD/California Relay 

___ Iba pa (pakitukoy) _________________________________             ___ Espanyol 

___ Email (pakibigay ang address) ________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAHINA 4 

 

KASUNDUAN NG APLIKANTE SA OMNITRANS 

Sumasang-ayon ako na kung napatunayan ako para sa Omnitrans Access Service, magbabayad ako ng 

eksakong pasahe, kung kailangan, para sa bawat biyahe.  Sumasang-ayon akong abisuhan ang opisina ng 

Omnitrans para sa Pagiging Karapat-dapat para sa anumang mga pagbabago sa aking katayuan na 

maaaring makaapekto sa aking pagiging karapat-dapat na gamitin ang serbisyo.  Naiintindihan ko rin na 

ang kabiguang sumunod sa Mga Patakaran ng Omnitrans Paratransit at mga pamamaraan ay magiging 

dahilan para ipawalang-bisa ang aking pagiging karapat-dapat at karapatang sumali sa programa.  

Naiintindihan ko at sumasang-ayon ako na hindi ko pananagutin ang Omnitrans Access sa lahat ng 

paghahabol o pananagutan para sa mga pinsala sa sinumang tao, pag-aari o personal na pinsala, na 

mangyayari bilang resulta ng aking kabiguang magkaroon o magpanatili ng kaligtasan ng umaakmang 

kagamitan o ng tumutulong na hayop na kailangan ko para gumalaw.  Nabasa ko at ganap na 

naiintindihan ang mga kondisyon para sa serbisyong nakasaad sa Mga Patakaran ng Omnitrans Access 

Paratransit at sumasang-ayon akong susunod sa mga ito. 

Sa pamamagitan nito, inilalabas ko sa Omnitrans ang impormasyon sa pagpapatunay at anumang 

karagdagang impormasyon para sa layunin ng pagsusuri ng aking pagiging karapat-dapat na sumali sa 

Programa ng Access. 

Pinatutunayan ko na totoo at tama ang impormasyong ibinigay ko sa application na ito.  

Pirma        Petsa 

Ang sumusunod na impormasyon ay dapat punan kung kinumpleto ang application ng isang tao 

maliban sa aplikante: 

PANGALAN  _________________________________ TELEPONO SA UMAGA _______________ 

ADDRESS _________________________________________________________________________ 

  Kalye   Numero ng Apartment                           Lungsod  Estado  Zip 

 

 

Kokontakin Kapag Mayroong Emerhensiya 

PANGALAN 

       Kaugnayan   Numero ng Telepono 

 

ADDRESS 

Kalye    Numero ng Apartment Lungsod  Estado  Zip 



 

Ang pahinang ito at ang susunod na 2 pahina ay dapat kumpletuhin ng isang 

Kwalipikado at Lisensyadong Propesyonal sa Pangangalaga ng Kalusugan 

(PAKISULAT). 

ACCESS SERVICE NG OMNITRANS 

Pagpapatunay ng Pagiging Karapat-dapat 

 

Pakitandaan: Ang lahat ng impormasyon para sa pagpapatunay ng pagiging karapat-dapat ay dapat 

ibigay ng isang kwalipikado at lisensyadong propesyonal.  Ang mga halimbawa ng kwalipikado at 

lisensyadong mga propesyonal ay ang, ngunit hindi limitado sa: 

Doktor             Psychiatrist   Psychologist   Chiropractor 

Ophthalmologist Rehistradong Nars  Social Worker  

 

TAONG MAGKUKUMPLETO NG PAGPAPATUNAY _________________________________ 

 

PROPESYONAL NA POSISYON ___________________________________________________ 

 

AHENSIYA/KINAAANIBAN ______________________________________________________ 

 

NUMERO NG LISENSYA _________________________________________________________ 

 

ADDRESS ______________________________________________________________________ 

    Kalye                       Numero ng Unit Lungsod          Estado                  Zip 

TELEPONO SA NEGOSYO _______________________________________________________ 

 

***KUNG MAMARKAHAN MO ANG HINDI O MINSAN SA ALINMANG ITEM NA NASA 

IBABA, PAKIPALIWANAG*** 

1. Ano ang medikal na diyagnosis na nagdudulot ng kapansanan (hal., kapansanan sa isip, 

epilepsy)? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Pansamantala ba ang kondisyon na ito? ___ Oo ___ Hindi 

 

Kung oo, inaasahang tagal hanggang: _______________________________________________ 

                 Petsa ng Tagal 

 

2. Ang kapansanan ba ng aplikante ay kinakailangan na magbiyahe siya nang may kasamang 

attendant? 

 

___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

 

Ipaliwanag: ______________________________________________________________________ 

PAHINA 5 



 

 

3. Mayroon bang anumang iba pang medikal na impormasyon na kailangang malaman ng 

Omnitrans Access sakaling magkaroon ng emerhensiya? (hal.., Hepatitis, Tuberkulosis) 

__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Kung mayroong kapansanan ang kliyente na nakakaapekto sa paggalaw, siya ba ay: 

     nakakapagbiyahe sa layo na 200 talampakan nang walang tulong? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

     Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

nakakapagbiyahe sa layo ng 3 kanto (1/4 milya) nang walang tulong sa iba't-ibang mga uri ng 

lupa? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

nakakapagbiyahe sa layo na 6 na kanto (1/2 milya) nang walang tulong sa iba't-ibang mga uri ng 

lupa? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

nakakapaghintay sa labas sa loob ng 15 – 30 minuto nang walang tulong sa iba't-ibang mga 

kondisyon ng panahon? 

___ Oo ___ Hindi ___ Minsan Ipaliwanag: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

nakakatawid sa: ___ 2-way stop ___ 4-way stop 

nakakatawid sa mga intersection na kinokontrol ng ilaw ng trapiko sa mga sumusunod na lugar: 

  ___ residensyal ___ medyo pang-negosyo  ___ pang-negosyo 

 

5. Kung may kapansanan sa paningin, ano ang Pinakamabuting Naiwasto na Grado ng Mata?     

Kanan _______ Kaliwa ________ 

     Field Restriction:   Kanan _______ Kaliwa ________ 

 

     Kung bulag talaga, siya ba ay 

     nakakapagbiyahe sa layo na 200 talampakan nang walang tulong? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

     Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

nakakapagbiyahe sa layo na 3 kanto (1/4 milya) nang walang tulong sa iba't-ibang mga uri ng 

lupa? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

nakakapagbiyahe sa layo na 6 na kanto (1/2 milya) nang walang tulong sa iba't-ibang mga uri ng 

lupa? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

nakakapaghintay sa labas sa loob ng 15 – 30 minuto nang walang tulong sa iba't-ibang mga 

kondisyon ng panahon? 

___ Oo ___ Hindi ___ Minsan Ipaliwanag: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

nakakatawid sa: ___ 2-way stop ___ 4-way stop 

nakakatawid sa mga intersection na kinokontrol ng ilaw ng trapiko sa mga sumusunod na lugar: 

  ___ residensyal ___ medyo pang-negosyo  ___ pang-negosyo 

 

6. Kung mayroong kapansanan sa pag-iisip ang isang tao, nagagawa ba niyang: 

 

     magbigay ng pangalan, address, at mga numero ng telepono kapag hiniling? ___ Oo ___ Hindi    

___ Minsan 

     Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

     makilala ang patutunguhan o palatandaan? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

 

     Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

     harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon o mga hindi inaasahang pagbabago sa karaniwang 

ginagawa? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan Ipaliwanag: _________________________________ 

      

     humingi ng, maintindihan at sumunod sa mga direksiyon? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

 

     Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

 

     ligtas at mabisang magbiyahe sa pamamagitan ng mga pasilidad na nagsisiksikan ang mga tao 

at/o masalimuot? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan Ipaliwanag: 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Kung may kapansanan sa pagsasalita ang isang tao, nagagawa ba niyang: 

     makipag-ugnayan nang nagsasalita? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

      Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

      makipag-ugnayan gamit ang isang pantulong na kagamitan (augmentative device)?  

      ___ Oo ___   Hindi ___ Minsan 

       Ipaliwanag: 

___________________________________________________________________ 

     makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagsusulat? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan 

     Ipaliwanag: ___________________________________________________________________ 

     makipag-ugnayan sa telepono? ___ Oo ___ Hindi ___ Minsan  Ipaliwanag: 

_____________________________________________________________________________ 

PAHINA 7 



 

 

Pinatutunayan ko na totoo at tama ang impormasyong ibinigay dito sa Form ng Pagpapatunay ng 

Pagiging Karapat-dapat sa abot ng aking kaalaman. 

 

______________________________________________________________________________ 

Pirma ng Kwalipikadong Propesyonal Petsa 

 

__________________________________________     ____________________________ 

Pangalan ng Kwalipikadong Propesyonal (Pakisulat)      Numero ng Lisensya o Katibayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAHINA 8 


