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Ang Chestermere and Area Community Coalition for Safer Communities ay nagsasagawa ng 
survey para maunawaan ang iyong pakahulugan sa pagiging ligtas, kung pakiramdam mong 
ligtas ang komunidad para sa kabataan, at kung mayroon ka ng mga kinakailangan para 
makatulong na ipadama sa Kabataan na sila’y ligtas. Matutulungan ng survey na ito ang 
Chestermere and Area Community Coalition for Safer Communities na maunawaan ang iyong 
saloobin at interes tungkol sa ligtas na komunidad. Ito ay mahalagang unang hakbang para 
matugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad. 

Ang lahat ng impormasyon mula sa survey ay pagsasama-samahin at hindi kinakailangan ang 
mga pangalan para ito’y kumpletuhin. 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa survey ng Chestermere and Area Community 
Coalition for Safer Communities, maaaring sumulat sa CommuitySurvey@mnp.ca. 

Chestermere and Area Community Coalition for Safer Communities ay grupo ng mga samahan 
na nagsama-sama upang maunawaan ang mga pangangailangan ng kabataan sa loob ng mga 
komunidad, at kung paano ito tumutugon sa kanilang pakiramdam sa pagiging ligtas at 
maayos. 

Sa pagpapatuloy sa survey na ito, nauunawaan mo na: 

• Ang mga sagot sa survey ay pananatilihing lihim, at hindi iipunin ang mga personal na
impormasyon na tutukoy sa iyo.

• Ang mga impormasyon na aming titipunin ay gagamitin upang tulungan ang mga
miyembro at lider ng komunidad para higit na maunawaan ang pangangailangan ng
kabataan sa ating mga komunidad.

• Ang mga impormasyong malilikom ay maaaring magamit upang mapagbuti ang
kasalukuyang mga mapagkukunan, mga serbisyo, at mga pasilidad ng komunidad,
makalikha ng mga bagong tulad nito, at makatulong na maitaas ang antas ng kaalaman
ng kabataan maging ang paraan upang magamit nila ito.

Sumasang-ayon akong magpatuloy sa survey. 

Hindi ako sumasang-ayon na magpatuloy sa survey. 

Chestermere and Area Community Coalition For Safer Communities Survey 

Pagbati mula sa Caregiver/Adult Survey 
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2. Sa kabuuan ng survey, ang tinutukoy naming Kabataan ay indibidwal o grupo ng mga
indibidwal na may edad 25 pababa. Ginagamit din namin ang terminong “Kabataan sa iyong 
buhay” bilang: 

• sarili mong anak, o
• kabataan na iyong inaalagaan o
• o kabataan na iyong kasamahan sa trabaho 

Ako’y sumasagot sa survey na ito bilang: 
Magulang o Tagapag-alaga sa isa (o higit pa) na Kabataan 

Propesyunal na nagtatrabaho kasama ng Kabataan bilang bahagi ng aking trabaho 

Parehas na Magulang/Tagapag-alaga, at bahagi ng aking trabaho 

Wala sa anumang nabanggit, ngunit bilang miyembro ng komunidad 

* 3. Ang gawing ligtas ang ating mga komunidad ay ating layunin dahil ang pagiging ligtas ay 
mahalaga para sa pisikal at mental na kalusugan.  

Ang pagiging ligtas, sa konteksto ng kalusugan at kabutihan, ay maituturing na isang bagong 
konsepto para sa maraming tao. Para tulungan tayong higit na maunawaan ang kontekstong 
ito, sabihin sa amin ang pinaniniwalaan mong kahulugan ng salitang ‘ligtas’ para sa kabataan 
sa iyong buhay. (piliin ang lahat ng angkop) 

Ang kanilang katawan ay hindi masasaktan 
(sugat o pinsala) 

Ang kanilang damdamin ay hindi masusugatan 
(mapapahiya o masamang karanasan)  

Hindi sila makadarama ng takot o balisa 
(magulong pag-iisip, pag-aalala) 

Sila ay makapagpapahayag ng kanilang mga 
sarili nang hindi nahuhusgahan (napag-iisipan 
nang masama ng iba) 

Sila ay mauunawaan (mapakikinggan at 
mapahahalagahan) 

Sila ay hindi mapipilit umakto lampas sa 

kanilang itinakdang hangganan (mga 
limitasyong kanilang itinakda para 
protektahan ang sarili) 

Lahat ng nabanggit 

Sila ay may paraan na makamit ang 
mabilisang serbisyo (911, pulis, bumbero, 
atbp.) kung kinakailangan 

Sila ay may lugar o tao na maaaring 
puntahan anumang oras ng kanilang 
pangangailangan 

Sila ay may paraan na makamit ang 
pangunahing pangangailangan (pagkain, 
tubig,silungan, damit, init) 

Chestermere and Area Community Coalition For Safer Communities Survey 

Sila ay ‘bagay’ (tinatanggap sa grupo dahil sa 
pagiging katulad) sa kanilang eskwelahan or 
komunidad 

Sila ay tanggap (tinatanggap na kabilang 
sa grupo) sa kanilang eskwelahan or 
komunidad

Iba pa (ang kahulugan ng 'ligstas' sa para 
sa akin:
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* 4. Ano sa palagay ninyo ang pangunahing dahilan kung bakit nakararamdan ng pagiging 
hindi ligtas ang kabataan? (piliin lahat ng angkop) 

Para sa tanong na ito, ang “Bullying’ ay nangangahulugan ng nagpapatuloy at sinasadyang 
maling paggamit ng kapangyarihan sa mga relasyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pang-
abuso sa salita, pisikal, at/o pag-uugali (kasama ang pananakot, panggigipit, pang-aabuso, 
pang-iinsulto) na may layon na makapanakit na pisikal, sosyal, at sikolohikal.  Maaari itong 
magsangkot ng indibidwal o grupo na umaabuso sa kanilang kapangyarihan,o inaakalang 
kapangyarihan, sa isa o marami pang tao na sa pakiwari’y hindi ito kayang pahintuin para 
huwag mangyari. 

Ang bullying ay maaaring mangyari sa personal o online, sa pamamagitan ng iba’t ibang 
digital platforms at devices. Maaari rin itong lantad o lihim. Ang pam-bubully ay paulit-ulit, o 
maaaring maging paulit-ulit sa paglipas ng panahon (halimbawa, sa pamamagitan ng 
pagpapalit-palit ng digital records). 

Ang pambu-bully sa anumang anyo o dahilan ay maaaring magkaroon ng daglian, 
panandalian, at pangmatagalan na epekto sa mga sangkot dito, kabilang ang mga tagamasid. 

Ang minsan na mga insidente o di pagkakasundo o away sa pagitan ng patas na magka-away, 
sa personal man o online, ay hindi maituturing na bullying. 

Hindi pagiging tanggap (hindi pagiging tanggap dahil sa pagiging sila 

Hindi pagiging kabilang (hindi pagiging kumportableng makilahok sa mga gawain na 
gusto nila)  

Masigawan dala ng galit 

Hindi matrato nang patas 

Mabugbog (away na walang sandata) 

Away (hindi pagkakasundo o argumento) 

Pagbebenta/paggamit ng illegal na droga na kanilang nasaksihan o nalalaman 

Mabugbog nang may sandata (kutsilyo, baril) 

Personal na panggigipit o pambu-bully  

Online na panggigipit o pambu-bully  

Panloloob ng iba sa kanilang bahay  

Tulong (mula sinuman o saanman na kanilang mahihingian) ay wala 

Paggamit ng Alak na kanilang nakita o nalalaman 

Lahat ng nabanggit 

Iba pa, ilawaran 
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* 5. Mayroon ka bang alalahanin sa Kabataan sa iyong buhay (bilang Magulang/Tagapag-
alaga o Propesyunal) na nakararamdam ng pagiging hindi ligtas kung minsan? 

Oo. Nag-aalala ako. 

Hindi. Hindi ako nag-aalala. 

Hindi ako sigurado 

Pinipili kong huwag sumagot 
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* 6. Kung nag-aalala ka sa Kabataan sa iyong buhay na nakararamdam ng pagiging hindi 
ligtas kung minsan, saan sila marahil nakararamdam ng pagiging hindi ligtas? 

Sa bahay 

Sa negosyo 

Sa mga palaro/panlibangan 

Sa mga lugar sa komunidad (parke, palaruan) 

Online 

Sa eskwelahan 

Bago at matapos ang eskwela, o sa daycare/dayhome 

Iba pa, ilarawan 

* 7. Naniniwala ka ba na alinman sa mga sumusunod na mga rason ay dahilan para ang 
Kabataan sa iyong buhay ay makaramdam ng pagiging hindi ligtas? (Piliin lahat ng angkop) 

Ang kanilang etnisidad 

Ang kanilang nakagisnang 
kultura 

Ang kanilang Kasarian 

Ang kanilang sekswal na 
oryentasyon 

Ang antas ng kita ng 
kanilang pamilya 

Ang kanilang pisikal na anyo 

Ang kanilang pisikal na kakulangan 

Ang kanilang kakulangan sa pagkatuto 

Pinipili kong huwag sumagot 

Wala sa anumang nabanggit

Iba pa, tukuyin: 

8. Gaano kadalas sa iyong paniniwala na ang Kabataan sa iyong buhay ay maaaring
nakararamdan nang pagiging hindi ligtas? 

Sa araw-araw    

Minsan isang linggo 

Chestermere and Area Community Coalition For Safer Communities Survey 

Minsan sa isang buwan 
Iba pa, ilawaran:
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9. Tiwala ka ba na alam mo kung saan hihingi ng tulong kung ang Kabataan sa iyong buhay ay
nakararamdam ng pagiging hindi ligtas? 

Tiwalang tiwala 

Hindi gaanong tiwala 

Hindi talagang 
tiwala 

Medyo tiwala 

Hindi sigurado

10. Saan-saan at sino-sino ang pupuntahan mo upang humingi ng tulong kung ang Kabataan
sa iyong buhay ay nakararamdam ng pagiging hindi ligtas? 

* 11. Alinman at sinuman ba sa mga lugar at mga tao na pupuntahan mo upang hingian ng 
tulong ay labas sa Chestermere, Langdon, Indus, at karatig na lugar? 

Oo 

Hindi 

Hindi sigurado 

Pinipili kong huwag sumagot
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* 12. Pakiusap na tulungan mo kaming maunawaan na ang lumabasa sa lugar ang tamang 
pagpili para s aiyo.  (piliin lahat ng angkop) Para sa katanungang ito, tutukoy tayo sa 
Chestermere, Langdon, Indus, at karating na mga lugar bilang “CLISA” 

Walang katulad na serbisyo sa CLISA 

Mas mainam sa akin na puntahan dahil sa 
trabaho, eskwela, o iba pang kadahilanan ang 
labas ng CLISA  

Mas pribado/lihim sa labas ng CLISA 

May pamilya ako sa labas ng CLISA 

May mga kakilala ako roon bago pa ako tumira 
sa CLISA 

May mga kaibigan ako sa labas ng CLISA 

May higit na mainam na kalidad ng 
serbisyo sa ibang lugar 

Mas mura ang serbisyo sa ibang 
lugar 

Ang mga serbisyo rito ay sarado 
kung kailan ko kailangan 

Ang oras ng paghihintay ay 
napakatagal 

Kulang ang transportasyon sa loob 
ng CLISA 

Wala sa anumang nabanggit 
Iba pa, ilarawan: 

* 13. Tiwala ka ba na alam ng Kabataan sa buhay mo kung saan hihingi ng tulong kung 
nakararamdam sila ng pagiging hindi ligtas? 

Tiwalang tiwala 

Hindi gaanong 
tiwala 

Medyo tiwala

Hindi talagang tiwala 

Hindi sigurado

* 14. Saan sa iyong paniniwala pupunta ang Kabataan sa iyong buhay para humingi ng 
tulong? (bukod sa pamilya/kabigan) 
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* 15. Alin sa mga sumusunod na lugar ang itinuturing mong “Ligtas” na puntahan para sa 
Kabataan sa iyong buhay? 

Alberta Health Services  

A place of worship 

A school 

Camp Chestermere 

Centre for Community  

Leadership Chestermere  

City Hall Chestermere  

Fire Hall Chestermere  

RCMP Detachment  

Chestermere Rec Centre 

Community locales (e.g. skate park, community garden) 

Indus Rec Centre 

Langdon Field  

House Langdon  

Fire Hall Langdon  

Seniors Ok Club  

Local Food Bank 

Online (e.g., Kids Help Phone)  

Primary Care Network 

Public Library 

Stepping Stones to Mental Health  

Stores/Businesses, please specify below  

Synergy 

Whitecappers  

Wala sa alinmang nabanggit 

Iba pa, ilarawan; 
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* 16. Ano ang mga sagabal na maaaring pumigil sa Kabataan sa iyong buhay para hindi 
humingi ng tulong? 

Ang tulong ay hindi nakalaan sa lengguwaheng gusto nila 

Ang tulong marahil ay hindi tumutugon sa kanilang kaugalian 

Ang tulong marahil ay hindi tumutugon sa kanilang kasarian at sekswal na oryentasyon 

Kakulangan ng kaalaman sa tulong 

Masamang karanasan sa lugar na pagmumulan sana ng tulong 

Ang tulong ay maaaring magdulot ng diskriminasyon sa kanila. 

Sila’y walang sasakyan papunta sa lugar na paghihingian ng tulong 

Ang mga oras na bukas ang lugar na paghihingian ng tulong ay hindi mainam sa kanila 

Sila marahil ay hindi naniniwala na ang kanilang pagiging pribado ay mapoprotektahan 

Marahil ay may bahid-dungis o negatibong kaisipan na kaakibat ang paghingi ng tulong (e.g. 
nakakahiya) 

Iba pa, ilawaran: 
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* 17. Ano sa palagay mo ang nais ng Kabataan sa iyong buhay na maranasan mula sa isang tao 
kung sila’y humihingi ng tulong? (piliin lahat ng angkop) 

Nakikinig sila nang may pang-unawa (kakayanang maka-unawa at magbahagi ng 
nararamdaman) 

Nakinig sila nang walang pang-huhusga (nakikinig nang hindi nagbibigay ng personal na 
opinyon) 

Matiyaga sila (kalmado at hindi nagrereklamo) 

Hinikikayat nila ang Kabataan sa positibong paraan (mental at emosyonal) 

Kayang magpaka-totoo ng Kabataan sa kanila (matiwasay at hindi binabantayan bawat kilos) 

Hindi sila nanghihikayat o nag-eenganyo ng mapanirang damdamin at pag-uugali 

Hindi sila nangmamaliit ng karanasan ng Kabataan 

Palagi silang neutral 

Hindi nila pine-personal ang paghihirap ng Kabataan 

Tinutupad nila ang kanilang sinasabi 

Ayon sila sa katahimikan 

Kinukunekta nila ang Kabataan sa mga impormasyon at iba pang tulong 

Maaari silang malapitan (anumang oras/sagabi/sa personal) 

Mayroon silang katulad na pinahahalagahan/kaanyuan sa Kabataan (kasarian, kaanyuan, 
kultura, relihiyon) 

Nirerespeto nila ang mga pinahahalagahan/kaanyuan ng Kabataan 

Iba pa, ilawaran: 
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* 18. Ano sa palagay mo ang gustong makita ng Kabataan sa iyong buhay sa isang Ligtas na 
Lugar kung humihingi ng tulong? (piliin lahat ng angkop) 

Nakakaramdam sila ng katiyakan (paniniwala sa kanilang sariling kakayanan) sa lugar 

Walang diskriminasyon (panghuhusga dahil sa lahi, edad, kasarian, sekswalidad) sa lugar 

Hindi sila makararanas ng emosyonal na pinsala (hiya, pag-iisa, pangungutya) sa lugar 

Hindi sila makararanas ng pisikal na kapahamakan sa lugar 

Sinusunod nito ang kanilang kinaugalian panuntunan (panuntunan na kanilang ipinapamuhay) 

Nakaka-inspire (malikhain) ang lugar 

Para sa lahat (hindi ito nang-iiwan) ang lugar 

Pang maramihan ang lugar (maraming iba’t ibang tao mula sa iba’t ibang pinanggalingan ang makalalapit 
dito) 

Personal ang lugar (nararamdaman nilang ito’y para sa kanila) 

May mga batas at panuntunan ito na ayon sa kanilang personal na paniniwala (paniniwala tungkol sa 
mundo) 

Pribado ang lugar at ang kanilang pagiging pribado ay naigagalang at napoprotektahan 

Malaya silang magpaka-totoo 

Bukas ang lugar sa oras ng kanilang pangangailangan 

Dama nilang tinatanggap sila 

Dama nilang gusto sila 

Maaari silang matututo sa lugar 

Iba pa, ilawaran: 

19. Anong tulong o mga bagay ang makatutulong sa iyo bilang Magulang/Tagapag-alaga o
Propesyunal? 

* 20. Susuportahan mo ba ang panukalang magtalaga ng mga lugar sa komunidad bilang “Ligtas na 
Lugar” kung saan ang Kabataan ay maaaring humingi ng tulong kung nakararamdam sila ng 
pagiging hindi ligtas? 

Oo  

Hindi 

Hindi sigurado 

Maaring ipaliwana 



21. May iba ka pa bang ibig ibahagi? Kwento o karanasan na tutulong sa amin na
maintindihan ang iyong pananaw? 
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Para matulungan ang Chestermere and Area Community Coalition na higit na maunawaan 
ang mga komunidad na aming pinagsisilbihan, humihiling kami ng karagdagang 
demograpikong impormasyon. 

Ang mga impormasyon ay maaaring magamit para sa pagpapabuti ng umiiral na mga 
programa, serbisyo, at pasilidad. Ang mga impormasyon ay maaari ring magamit sa pagtukoy 
ng mga bagong resources para sa Kabataan. 

* 22. Ilang Kabataan ang iyong anak o inaalagaan? 

1 

2 

3 

4 

5 o higit pa 

Pinipili kong huwag sabihin 

Hindi ako magulang o tagapag-ala

Chestermere and Area Community Coalition For Safer Communities Survey 

Demograpikong Impormasyon 
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Ang impormasyong ito ay para higit na maunawaan ang sumagot ng survey. 

Ang mga impormasyon ay maaaring magamit para makalikha ng mga bgaong programa o 
mapagbuti ang umiiral na.  Maari rin itong magamit para lumikha ng mga resources para sa 
Kabataan sa iyong buhay. 

* 23. Ano ang edad ng Kabataan na iyong anak o inaalagaan? (pumili ng iba’t ibang kahon 
para sa iba’t ibang edad) 

mababa sa 4 na taong gulang 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Pinipili kong huwag sumagot

Chestermere and Area Community Coalition For Safer Communities Survey 
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* 24. Saang komunidad ka nakatira? (Piliin lahat ng angkop) 

Chestermere 

Conrich  

Delacour  

Dalroy  

Langdon  

Indus 

City of Calgary 

Rural South East  

Iba pa, ilawaran: 

25. Sa iyo ba nakatira ang/mga Kabataan sa iyong buhay?

Oo, sa lahat ng 
pahon 

Oo, sa ilang 
panahon 

Hindi sila 
nakatira sa akin 

Hindi. Tumutugon lang ako bilang Propesyunal na 
nagsisilbi sa Kabataan. 

Pinipili kong huwag suma

26. Saang komunidad ka nagtatrabaho? (piliin lahat ng angkop)

Chestermere 

Conrich  

Delacour  

Dalroy  

Langdon  

Indus 

City of Calgary 

Rural South East 

Rockyview  

Iba pa, ilarawan: 
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*27. Sa aling school board nakabilang ang Kabataan sa iyong buhay?
Rockyview 
School District 

Calgary 
Catholic School Division 

Iba pa (tukuyin):

Pinipili kong huwag sumagot

28. Sa anong dagdag na mga aktibidad kabilang ang Kabataan sa iyong buhay?
 
Eskwela

Palakasan

Iba pang isports

Piano

Sayaw 

Sining 
 
Paglalayag

Youth Leadership and/or Wellness Program

Martial Arts

Beaver/Sparks o katumbas nito

Wala
 
Iba pa, tukuyin:

29. Hindi ninyo kailangang ibigay ang iyong pangalan o contact information sa pagpasa ng 
suvey na ito. Subalit kung nais ninyong sumali para manalo ng $100 gift cards, at/o kung 
interesado kayong maging bahagi ng ating Koalisyon.  Maaring sagutin ang sumusunod:

Pangalan

Bilang ng Telepono

Email

Interesado ka bang maging bahagi ng gawain ng atin Koalisyon? 
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Thank you for your interest in this survey and the work being undertaken by the Chestermere 
and Area Community Coalition. Salamat sa iyong interes sa suvery at sa trabahong ginagawa ng 
Chestermere and Are Commmunity Coalition. 

If you would like to be in touch with us, you can email us at:  CommunitySurvey@mnp.ca 
Kung nais ninyong makipag-ugnayan sa amin, sumulat sa CommunitySurvey@mnp.ca  

Additional Resources Include: 
Mga Karagdagang Babasahin: 

Chestermere and Area Community Coalition For Safer Communities Survey 

Conclusion Page 

mailto:CommunitySurvey@mnp.ca
mailto:CommunitySurvey@mnp.ca
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Chestermere Public Library 
Access to books, computers, libra ry 
programs and events 
403-272-9025 
www.c hestermerepubliclibrary.com 

Chestermere Food Bank 
Food hampers, Good Food Box, School Snack Progra 
m, volunteering 403 273-0777 
www.cheste rmerefood bank.ca 

Faith-Based Services 
Chu rehes and spiritual services Listing of local churches www.chestermere.ca/104 /Chu rehes 
www.goodlucktown.ca/com munity-lin ks.html 

MENTAL HEALTH SERVICES 
Access Mental Health 
Information, consultation  & referrals to AHS, 
community based programs for addictions, mental 
hea lth services 
403-943- 1500 

IN AN [M[RG[NC 
CA LL Hl 

https://www.a Ibertahealthservices.ca/amh/amh.aspx 

MHCB Stepping Stones to Mental Health 
School a nd community menta l hea Ith 
capacity building progra ms 403-945-4000 

Distress Centre Calgary 
24 hour support, crisis counselling via phone, text 
and chat 
403-266-4357 
www.distresscentre.co  m 

CHILDREN AND YOUTH SERVICES 

Synergy 
Youth & community leadership a nd wellness 
programs, No-Cost 
coun selIing a nd wel Iness appointments 
403-212-0242 
www.yoursynergy.ca 

Rocky View Schools 
Strong Pa rent seminars, Before 
& After School progra ms, and family support 
resources 
403-945-4000 
www. roekyview.a b.ca 

Trellis Commons 
Early child hood, youth, and community progra ms. 
Family and caregiver supports 

http://www.chestermere.ca/104
http://www.goodlucktown.ca/com
http://www.distresscentre.co/
http://www/
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www.growwithtrellis.ca 

IN A N 

   f M f RGf NC 
CA ll ll 

COM MUNITY MENTAL 
WELLNESS RESOURCES 
C H f S 1f R M f R f , l A N G D O N & 
S O U 1H f A S 1 R O C K V l f W 

http://www.growwithtrellis.ca/
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