
 
 

Nais naming kunin ang inyong opinyon tungkol sa palihan (workshop)! 
 

Maraming salamat sa iyong pagsagot ng palatanungan. Ang mga sagot ditto ay gagamitin upang mapabuti ang mga palihan sa hinaharap. 
Paki-markahan ang isang sagot sa bawat tanong. Kung ang tanong ay hindi angkop sa palihan, paki-markahan ang kahong “Hindi angkop”. 

 
Petsa:          
 
1. Pakisabi kung ikaw ay sumasang-ayon sa mga sumusunod na pahayag: 

 Matindi ang 
aking hindi 
pagsang-
ayon. 

 

Hindi ako 
sumasang-
ayon. 

Ako ay 
sumasang-
ayon. 

Talagang 
ako ay 
sumasang-
ayon. 

Hindi 
angkop 

Mahusay ang pagtatanghal ng 
palihan. 

     

Maraming kaalaman ang (mga) 
tagapagtanghal tungkol sa mga tema 
ng palihan. 

     

Ang palihan ay angkop sa akin.      
Ang palihan ay may kaugnayan sa 
aking buhay. 

     

Mapapakinabangan ko ang aking 
natutunan sa palihan. 

     

Irerekomenda ko ang palihang ito sa 
aking mga kaibigan. 

     

Dahil sa palihan, napabuti ang aking 
kakayahan sa pagtugon sa Hep C sa 
aking komunidad at sa aking 
personal na buhay. 

     

Sa pangkalahatan, nadagdagan ang 
aking kaalaman tungkol sa Hep C. 

     

 

2. Paki-tantya ang iyong kaalaman tungkol sa Hepatitis C BAGO dumalo sa palihan. 
 

Walang 
kaalaman 

        Dalubsaha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
3. Paki-tantya ang iyong kaalaman tungkol sa Hepatitis C PAGKATAPOS dumalo sa palihan. 

 
Walang 
kaalaman 

        Dalubhasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

PAKI-SAGOT ANG MGA TANONG SA SUSUNOD NA PAHINA. 

Ang Kalusugan ng mga Imigrante at Hepatitis C



4. Sa pangkalahatan, ikaw ba ay kontento sa palihang ito? 

 Hindi kontento      Medyo kontento      Kontento      Napaka-kontento 
 
5. Sa pangkalahatan, kapaki-pakinabang ba sa iyo ang palihang ito? 
 Hindi kapaki-pakinabang     Medyo kapaki-pakinabang    Kapaki-pakinabang    Napaka-kapaki-pakinabang 
 

6. Ayon sa aking karanasan, ang palihan ay: 
 Masyadong panimula      Angkop sa akin      Masyadong mahirap 
 
7. Paano mo magagamit sa iyong buhay ang iyong natutunan sa palihang ito?  

 

 

 

 
 

8. Ano ang pangunahing benepisyo sa iyo ng palihang ito? 

 

 

 

 

 

9. Anong (mga) bahagi ng palihang ito ang hindi mo mapapakinabangan? 
 

 

 

 

 

Salamat sa iyong oras at kontribusyon. 
 

Lahat ng sagot sa palatanungan ay papanatilihing lihim.  
Ito ay gagamitan lamang sa pagpapabuti ng mga serbisyong inaalok ng CATIE.  

 
Paki-balik itong palatanungan sa kinatawan ng CATIE. 

 


