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Mga Tagubilin 

 Ang lahat ng mga tanong ay tungkol sa trabaho para sa 
tagapag-empleyo na ito lamang. 

 Gumamit ng No. 2 na lapis. 

 Punan nang husto ang mga bilog. 

 Burahin nang malinis ang anumang mga marka na nais mong 
baguhin. 

 Huwag gumawa ng anumang ibang mga marka sa form na ito. 

 
1. Alin sa sumusunod ang pinaka-naglalarawan sa iyong 

status sa trabaho? 

o Full-time (35 oras o mahigit pa bawat linggo) 

o Part-time (20 hanggang 34 oras bawat linggo) 

o Part-time (wala pang 20 oras bawat linggo) 

 
2. Sa anong mga araw karaniwan kang nagsisimula ng 

trabaho sa pagitan ng 6 at 9 a.m.? (Markahan ang lahat ng 
umaaplay) 

o Lunes 

o Martes 

o Miyerkoles 

o Huwebes 

o Biyernes 

o Sabado 

o Linggo 

o Wala 

 
3. ONE WAY, ilang miles ang iyong commute mula sa bahay 

PATUNGO sa iyong karaniwang lugar ng trabaho? 

 HUWAG isama ang roundtrip o lingguhang distansya.  

 Isama ang miles para sa mga kailangang gawin o mga pagtigil 
na ginagawa araw-araw papunta sa trabaho. 

 Kung ikaw ay nagte-telework, ireport ang miles mula sa iyong 
bahay patungo sa iyong lugar ng trabaho.  

 I-round off sa susunod na mile ang distansya ng biyahe.  

 Isulat ang mga numero sa mga kahon at punan ang mga 
angkop na bilog. 
 

   

⓪ ⓪ ⓪ 

① ① ① 

② ② ② 

③ ③ ③ 

④ ④ ④ 

⑤ ⑤ ⑤ 

⑥ ⑥ ⑥ 

⑦ ⑦ ⑦ 

⑧ ⑧ ⑧ 

⑨ ⑨ ⑨ 

 
4. Noong nakaraang linggo, anong uri ng transportasyon ang 

ginamit mo upang mag-commute PATUNGO sa iyong 
karaniwang lugar ng trabaho? 

 Kung gumamit ka ng mahigit sa isang uri, punan ang ginamit na 
uri para sa PINAKAMAHABANG DISTANSYA.  

 Punan ang ISA LAMANG na uri ng transportasyon bawat araw. 

 Punan ang ‘Nag-carpool’ kapag lamang may kahit isa pang tao 
na 16 na taong gulang o mas matanda na nasa sasakyan.  

 Punan ang ‘Nag-telework’ kung hindi ka nag-commute dahil 
nagtrabaho ka sa isang lugar na ang layô ay wala pang kalahati 
ng layô mula sa iyong karaniwang lugar ng trabaho. 

 Kung nag-telework ka sa bahagi ng araw, at pagkatapos ay 
pumunta ka sa iyong karaniwang lugar ng trabaho, punan kung 
paano ka pumunta sa iyong karaniwang lugar ng trabaho.  

M T W Th F Sa Su   

O O O O O O O  
Mag-isang nagmaneho (o kasama ng mga batang mas  bata sa 
16 taong gulang) 

O O O O O O O  Nag-carpool (2 o higit pang mga tao) 

O O O O O O O  Nag-vanpool 

O O O O O O O  Nagmotorsiklo 

O O O O O O O  Sumakay ng bus 

O O O O O O O  Sumakay ng tren/light rail/streetcar 

O O O O O O O  Nagbisikleta 

O O O O O O O  Naglakad 

O O O O O O O  Nag-telework 

O O O O O O O  Compressed workweek day off 

O O O O O O O  Overnight business trip 

O O O O O O O  Hindi nagtrabaho (day off, may sakit, atbp.) 

O O O O O O O  Nag-ferry kasama ang sasakyan/van/bus 

O O O O O O O  Nag-ferry bilang sumakay na pasahero 

O O O O O O O  Iba pa:___________________________  

 
5. Kung ikaw ay nag-carpool o vanpool bilang bahagi ng 

iyong commute, o ikaw ay nagmotorsiklo, ilang mga tao (16 
taong gulang o mas matanda) ang karaniwang nasa 
sasakyan? Isama ang sarili sa pagbilang. 

o Isang tao 
o Dalawang tao 
o Tatlong tao 
o Apat na tao 
o Limang tao 
o Anim na tao 
o Pitong tao 
o Walong tao 

o Siyam na tao 
o Sampung tao 
o Labing-isang tao 
o Labing-dalawang tao 
o Labing-tatlong tao 
o Labing-apat na tao 
o Labing-limang tao 

 
 
6. Ano ang iyong home zip 

code? (Isulat ang mga bilang sa 
mga kahon at punan ang mga 
angkop na bilog.) 

 

      

⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ 

① ① ① ① ① 

② ② ② ② ② 

③ ③ ③ ③ ③ 

④ ④ ④ ④ ④ 

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ 

⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 

⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 

⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ 
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7. Ang nakaraang linggo ba ay karaniwang linggo ng pag-

commute para sa iyo? 

o Oo o Hindi 

 
8. Alin sa mga sumusunod ang pinaka-naglalarawan sa iyong 

iskedyul sa trabaho? 

o 5 araw bawat linggo 

o 4 na araw bawat linggo (4/10s) 

o 3 araw bawat linggo 

o 9 na araw sa 2 linggo (9/80) 

o 7 araw sa 2 linggo 

o Iba 
pa:_____________________________________________ 
 

9. Noon huling beses na nagmaneho ka nang mag-isa 
patungo sa trabaho, nagbayad ka ba para sa parking? 
(Markahan ang "Oo'" kung nagbayad ka sa araw na iyon, kung 
nag-prepay ka, kung padadalhan ka ng bill para dito, o kung 
ang gastos sa parking ay ibinabawas mula sa iyong paycheck.) 

o Oo o Hindi o Hindi ako nagmamaneho nang 
mag-isa 

 

10. Ilang araw ka karaniwang nagte-telework? 

o Hindi ako nagte-telework 

o Paminsan-minsan, kapag kinakailangan 

o 1-2 araw/buwan 

o 1 araw/linggo 

o 2 araw/linggo 

o 3 araw/linggo 

 
11. Kapag hindi ka nagmamaneho nang mag-isa patungo sa 

trabaho, ano ang tatlong pinakamahalagang dahilan? 

o May mga pabalato para sa carpooling, pagbisikleta o paglakad 

o Libre o subsidized na pass para sa bus, tren, vanpool o benefit 
sa pamasahe 

o Personal na kalusugan o kapakanan 

o Gastos ng parking o walang parking 

o Upang makaipon 

o Upang hindi mag-aksaya ng panahon gamit ang HOV lane 

o Puede akong mag-telework 

o Hindi ako makapagmamaneho ng sarili 

o May makukuhang emergency ride pauwi 

o May nakukuha akong pabalato para bitawan ang aking parking 
space 

o May preferred/reserved carpool/vanpool parking  

o Mga benefit sa kapaligiran at komunidad 

o Iba pa:___________________________________________ 
 

12. Kapag nagmamaneho ka nang mag-isa patungo sa trabaho, 
ano ang tatlong pinakamahalagang dahilan? 

o Mahirap o masyadong matagal sumakay ng bus o tren  

o Kailangan ko ng karagdagang impormasyon tungkol sa ibang 
mga uri ng pagpunta sa trabaho 

o Kailangan kong gamitin ang aking sasakyan para sa aking 
trabaho 

o Masyadong maikli ang aking commute  

o Pangangalaga ng pamilya o mga katulad na obligasyon 

o Mainam na dalhin ko ang aking sasakyan 

o Hindi ligtas ang magbisikleta o maglakad 

o Walang secure o covered na parking para sa bisikleta 

o Iba pa:__________________________________________ 

 
 

Sagutin ang tanong 13 kapag lamang ikaw ay sumakay ng transit (bus o tren), o sumakay ng ferry bilang walk-on passenger, nang kahit isang 
beses man lamang sa nakaraang linggo. 

 
13. Mangyaring ipahayag ang bilang ng one-way transit o walk-on ferry trips na ginawa mo sa nakaraang linggo sa bawat system na 

nakalista sa ibabâ (para sa anumang dahilan, hindi lamang upang magpunta at bumalik mula sa trabaho. Mangyaring piliin ang 
"Iba pa” kung ang iyong transit ay hindi nakalista. Kung nag-transfer ka sa iba’t-ibang mga bus sa loob ng parehong system, isulat 
ang isang (1) sakay lamang sa system na iyon. Kung nag-transfer ka sa ibang system, isulat ang isang sakay sa bawat isa. Huwag isulat 
ang mga sakay sa ferry kung sumakay ka habang nasa isang de-motor na sasakyan. (Isulat ang mga bilang sa mga kahon at punan ang 
mga angkop na bilog) 

 

 
Community 

Transit 
Everett 
Transit 

Intercity 
Transit 

King 
County 
Metro 

Kitsap 
Transit 

Pierce 
Transit 

Sound 
Transit 

Whatcom 
Transportation 

Authority 

Ferry 
bilang  

walk-on 

Iba pa  

          

 
 

 
 
 
 

Maraming salamat sa pagkumpleto ng survey! 
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Web Controls for Translation 
 

 

 
ENGLISH TAGALOG 

To start survey please provide your e‐mail Upang simulan ang survey, mangyaring ibigay ang iyong e-mail 

Please, provide E‐mail address Mangyaring ibigay ang e-mail address 

Please, provide valid E‐mail address Mangyaring magbigay ng balidong e-mail address 

Unable to find an active survey for e‐mail address Walang mahanap na aktibong survey para sa e-mail address 

Please check the e‐mail address or contact your Employee 

Transportation Coordinator about this message 

Mangyaring i-check ang e‐mail address o kontakin ang iyong 
Employee Transportation Coordinator tungkol sa mensaheng 
ito 

E‐mail address E‐mail address 

Submit Isumite 

Please, select your work site from the list. Mangyaring piliin ang iyong lugar ng trabaho mula sa listahan. 

If you can't find your work site go back and check your 

employer and/or e‐mail address or contact your Employee 

Transportation Coordinator about this message. 

Kung hindi mo mahanap ang iyong lugar ng trabaho, bumalik 
at i-check ang iyong tagapag-empleyo at/o e‐mail address o 
kontakin ang iyong Employee Transportation Coordinator 
tungkol sa mensaheng ito. 

Work site Lugar ng trabaho 

Please, select your group from the list. Mangyaring piliin ang iyong grupo mula sa listahan. 

Group Grupo 

This question is very important for this survey. Please select 

an answer or check "I don't want to answer this question" 

below 

Ang tanong na ito ay mahalagang-mahalaga para sa survey na 
ito. Mangyaring pumili ng sagot o lagyan ng check ang “Ayaw 
kong sagutin ang tanong na ito” sa ibabâ. 

Thank you for your time and cooperation in completing this 

survey. If you have any comments or questions, please note 

them here. 

Maraming salamat sa iyong panahon at kooperasyon sa 
pagkumpleto ng survey na ito. Kung mayroon kang anumang 
mga puna o katanungan, mangyaring isulat ang mga ito dito.  

 

 
 


