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PANGALAN NG (MGA) APLIKANTE 

      
PANGALAN NG MATANDANG BATA 

      

1. Gaano mo na katagal ka kilala ang (mga) aplikante? 
      

2. Ano ang iyong relasyon sa (mga) aplikante? 
      

3. Mangyari ilarawan ang iyong relasyon sa (mga) aplikante kapwa sa iyong pagkabata at pagtanda at kung gaano 
kadalas kang nakikipag-ugnay sa kanila. 

      

4. Ano ang iyong pakiramdam tungkol sa (mga) aplikante sa pagiging isang foster, adoptive, o kamag-anak na 
tagapag-alaga? 

      

5. Kung kailangan mo ng isang tao na mag-alaga para sa iyong anak, maikli man o pangmatagalan, komportable ka 
bang gamitin ang (mga) aplikante?    Oo     Hindi 

Bakit o bakit hindi? 

      

6. Ilarawan kung paano ang (mga) aplikante ay magkakasundo sa bawat isa at sa iba pa (pamilya at mga kaibigan). 

      

7. Ilarawan kung paano ang (mga) aplikante nakikitungo sa mga hindi pagkakasundo at inaayos ang mga 
pagkakaiba-iba.  Naaalala mo ba ang anumang mga pagkakataon ng domestikong karahasan sa iyong tahanan? 

      

8. Ilarawan kung paano ka dinisiplina bilang isang bata at kung paano mo naiisip o nakikita ang (mga) aplikante sa 
pagdisiplina ng mga bata kamakailan. 

      

9. Naabuso ka ba (pisikal, sekswal, droga/alkohol) o nakalantad sa pang-aabuso habang lumalaki? 
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10. Mayroon ka bang anumang mga alalahanin tungkol sa (mga) aplikante pisikal o kalusugan sa kaisipan na maaaring 
makaapekto sa kanilang kakayahang mag-alaga ng isang bata? 

      

11. Kilala mo na ba ang (mga) aplikante na nakaranas ng mga problema (ngayon o sa nakaraan) kasama ang: 
  Droga   Alkohol  Marijuana  Mga isyu sa kalusugan sa isipan  Galit  Domestikong Pang-aabuso 
  Ang mga talamak na paghihirap sa trabaho o sa kawalan ng trabaho 
  Wala sa itaas 
Kung minarkahan, mangyaring ipaliwanag: 

      

12. Kung nababahala ka tungkol sa paggamot ng mga bata na nakalagay kasama sa (mga) aplikante, ano ang 
gagawin mo? 

      

13. Mayroon ka bang anumang nararamdaman na dapat nating isaalang-alang bago gumawa ng mga rekomendasyon 
tungkol sa mga aplikante na ito? 

      

14. Kung maaari tatawagan ka namin kung mayroon kaming mga katanungan.  Salamat sa paglaan ng oras upang 
makumpleto ito. 

        (     )       -               
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