
Bahagi 1: 
Isang Patnubay sa mga 
Pamantayan sa Home & 
Community-Based Service at 
sa Person-Centered Practices 

Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad



1.2   Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad

Paano gagamitin ang Mabuting 
Pamumuhay sa Aking Komunidad
Maari mong i-download ang patnubay na ito at ibahagi ito sa 
iba. Ang Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad ay nilikha 
upang tulungan ang mga taong may mga kapansanan at ang 
service providers na mas maunawaan ang mga karapatan at 
mga tungkulin upang mamuhay nang mabuti sa komunidad. 
Ipinapaliwanag ng Bahagi 1 kung ano ang Patakaran sa Home 
and Community-Based Services at kung paano ito makakatulong 
sa mga taong may mga kapansanan upang manirahan sila sa 
komunidad tulad ng ibang mga taong walang mga kapansanan.

Sa Bahagi 2, ang resources mula sa Charting the Life Course ay 
maaring gamitin upang makapagplano kung paano magkakaroon 
ng mainam na buhay sa komunidad. Inilalarawan naman ng 
Bahagi 3 ang bawat katangian ng mahuhusay na home and 
community-based services; ito’y may mga katanungan upang 
maaseso ang progreso at malaman kung saan maaring patuloy 
na humusay. May ibinibigay na mga halimbawa ng ilang person-
centered approaches (mga pamamaraan na nagbibigay-priyoridad 
sa indibidwal) upang tulungan ang mga indibidwal na may mga 
kapansanan at ang providers na bigyan-pansin ang pangarap ng 
isang tao na magkaroon ng mabuting pamumuhay. Ang person-
centered approaches na nakalarawan sa Mabuting Pamumuhay 
sa Aking Komunidad ay makakatulong din sa providers na 
matugunan ang mga pangangailangan ng home at community-
based settings. Ang Bahagi 4 ay may mga mainam na tip kapag 
makikipagtulungan sa isang planning team upang masuportahan 
ang pangarap na magkaroon ng mabuting pamumuhay gamit 
ang person-centered planning, at iba’t-ibang resources para sa 
karagdagang impormasyon.

HCBS Peer Partners Project Grant
Ang workbook na ito ay pinondohan ng isang grant mula sa 
California Department of Developmental Services. Ang UCP 
WORK, Inc. ay ang pangunahing ahensiya, at kinakatawan nito 
ang isang rehiyonal na proyekto ng mga pagsisikap ng iba’t-ibang 
providers na nagsusuporta sa mga indibidwal at mga pamilya sa 
Tri-Counties Regional Center catchment area. Kabilang dito ang 
UCP-LA at Villa Esperanza sa Ventura County, UCP WORK, Inc., 
CPES/ Novelles, at Devereux sa Santa Barbara at San Luis Obispo 
Counties. Nagsagawa ang isang ad hoc subcommittee ng TCRC 
Vendor Advisory Committee, na binubuo ng service providers, 
tauhan ng regional center, at mga kinatawan mula sa State Council 
on Developmental Services (SCDD), ng isang survey ng regional 
service providers. Nang napag-aralan ang mga resulta, naipakita 
ng survey na may gap sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa 
HCBS at Person-Centered Thinking resources sa providers na nasa 
malalayong lugar at na nagpapalakad ng maliit na negosyo na 
nagsisilbi sa mga indibidwal at mga pamilya. 

Ang nagbibigay-sigla sa mga pagsisikap ng grant project ay ang 
tulungan ang providers na maunawaan kung paano matutupad 
ang bagong HCBS Waiver Community Standards. Ang mas 
malaking layunin ng mga pamantayan at ng grant project na ito 
ay ang suportahan ang mga taong may mga kapansanan upang 
magkaroon sila ng mas mabuting pamumuhay, hindi lamang sa 
papel. Para sa mga taong sinusuportahin namin, sinisikap naming 
magbigay sa kanila ng karagdagang kontrol  sa kanilang mga 
serbisyo, nang matanggap nila kung ano ang mahalaga sa kanila: 
mga serbisyong nagsusuporta sa kanilang sariling pananaw para 
sa kinabukasan, nagsusuporta sa kung ano ang mahalaga upang 
maging mga ligtas at minamahalagang miyembro ng kanilang 
komunidad, nang nananatiling nasa mabuting kalusugan. 
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Ano ang HCBS?
Ano ang home and community-based 
services (HCBS)?

Ang HCBS ay nangangahulugang  Home 
and Community-Based Services. Kabilang sa 
home and community-based services ang 
iba’t-ibang mga uri ng mga pangmatagalang 
serbisyo at mga suporta na tumutulong sa 
mga taong may mga kapansanan at sa mga 
matatanda upang mamuhay sila tulad ng iba 
sa kanilang mga komunidad.

Ang ilang mga halimbawa ng mga 
pangmatagalang serbisyo at mga suporta ay:

• Adult day services.
• Job coaches.
• Personal care services na makakatulong sa

mga pang-araw-araw na aktibidad tulad ng
pagkain, pagligo, at pagbihis.

Ang Medicaid ay isang programa ng pederal 
na pamahalaan ng Estados Unidos na 
tumutulong sa mga tao na makakuha ng 
health care kung gipit sila sa pananalapi. 
Maraming mga taong may mga kapansanan 
ang gumagamit ng Medicaid. Sa California, 
ang Medicaid program ay tinatawag na 
MediCal.

Binabayaran ng Medicaid ang mga 
pangmatagalang serbisyo at mga suporta. 
Ang ilang service providers ay tumatanggap 
ng pera mula sa Medicaid upang magbigay 
ng mga pangmatagalang serbisyo at mga 
suporta.

Kapag kinukuha ng mga tao ang mga 
pangmatagalang serbisyo at mga suporta sa 
kanilang komunidad, ito’y tinatawag na home 
and community-based services (HCBS). Ang 
home and community-based settings ay mga 
lugar kung saan naninirahan at gumugugol 
ng panahon ang mga indibidwal na may 
mga kapansanan; halimbawa, lisensyadong 
residential settings at day programs. Kapag 
nagbayad ang Medicaid para sa home and 
community-based services, nakakatulong 
ito sa mga taong may mga kapansanan na 
manirahan sa kanilang mga komunidad. 
Tinutulungan nito ang mga taong may mga 
kapansanan na mamuhay tulad ng iba.

Ano ang Home and 
Community-Based Services 
Waiver?
Dati ay hindi binabayaran ng Medicaid ang 
home and community-based services. Sa mga 
institusyon lamang nakukuha dati ng mga tao 
ang mga serbisyo. Sa California, ang ilang mga 
institusyon ay tinatawag na developmental 
centers.

Noong mga 1980, sumulat ng “waiver” ang 
pamahalaan ng US upang baguhin ang batas. 
Binago ng Home and Community-based 
Services Waiver ang batas upang hayaan ang 
Medicaid na magbayad para sa mga serbisyo 
sa tahanan o sa komunidad, at hindi lamang 
sa mga institusyon o sa developmental 
centers.

Ano ang Pakataran ng HCBS? 
Bakit ito kinakailangan?
Sinimulang bayaran ng Medicaid ang 
home and community-based services.  Pero 
walang nagpasiya kung ano ang magiging 
pagkakaiba ng mga serbisyong ibinibigay sa 
tahanan o komunidad sa halip na sa isang 
institusyon.

Ang HCBS Rule ay nilikha upang ipaliwanag 
kung ano dapat ang magiging itsura ng home 
and community-based services, at kung ano 
ito hindi dapat. Sinisigurado nito na hindi 
magbibigay ang Medicaid  sa HCBS  ng pera 
para sa mga programa  at mga serbisyo na 
mas mukhang mga programa at mga serbisyo 
ng mga institusyon.

Tinutulungan ng HCBS Rule ang mga taong 
may mga kapansanan na mamuhay sa 
kanilang mga komunidad. Tinutulungan 
nito ang mga taong may mga kapansanan na 
makuha ang mga uri ng serbisyo na kailangan 
nila. At tinutulungan nitong masigurado na 
ang home and community-based services ay 
tunay na HCBS at hindi parang mga serbisyo 
ng isang institusyon.

Ipinapahayag din ng HCBS Rule na may 
hanggang Marso 2022 kung kailan dapat 
sumunod ang lahat ng mga serbisyo sa bawat 
estado sa mga bagong patakaran. Pagkatapos 
ng Marso 2022, hindi bayabaran ng pederal 
na pamahalaan ang service providers na hindi 
tumutupad sa mga bagong patakaran.
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Ang Mabuting Pamumuhay sa Aking 
Komunidad, at impormasyon na inilaan ng 
HCBS Peer Partners, ng regional center, at 
ng Department of Developmental Services, 
ay makakatulong sa mga indibidwal na may 
mga kapansanan at sa service providers na 
maunawaan ang mga bagong patakaran at 
gumawa ng mga pagbabago upang bigyan ng 
mas maraming choice at kontrol ang mga tao 
sa kanilang mga buhay, at upang matupad 
din ang 2022 deadline.

Ano ang ibig sabihin ng HCBS 
Rule para sa mga tao?
Ang layunin ng HCBS Rule ay ang matulungan 
ang mga taong tumatanggap ng regional 
center services na lubusang masiyahan 
sa pamamuhay nila sa kanilang mga 
komunidad. Tinutulungan nito ang mga 
taong may mga kapansanan na mamuhay 
tulad ng iba.

Para sa mga taong tumatanggap ng home 
and community-based services:
Ayon sa HCBS Rule, ang mga taong may 
mga kapansanan ay may iba’t-ibang mga 
opsyong mapipili kapag gumagawa sila ng 
desisyon tungkol sa mga serbisyo at sa service 
providers. Ayon sa HCBS Rule, ang mga taong 
may mga kapansanan ay may karapatang: 

• Manirahan sa komunidad kasama ng ibang
mga taong walang mga kapansanan.

• Magkaroon ng person-centered plan.
• Maging malaya.
• Mabigyan ng respeto at pagka-pribado.
• Hindi pigilan o ihiwalay sa iba.
Para sa service providers
Maaring natutupad na ng ilang service 
providers ang requirements para sa home and 
community-based services. Maari namang 
kailangang baguhin ng iba ang kanilang 
mga patakaran at mga disenyo ng programa, 
kung saan at kung paano ibibigay ang 
mga serbisyo; at maaring kailangan nilang 
magbigay ng training upang masigurado na 
nauunawaan ng mga tauhan ang mga dapat 
gawin alinsunod sa mga patakaran.

Ayon sa HCBS Rules, ang  providers ang 
mananagot upang:

• Masigurado na ang mga taong may
intellectual/developmental disabilities
(kapansanan sa kaisipan) ay binibigyan ng
proteksyon na ibinibigay sa lahat ng mga
umuupa sa California; ito’y karaniwang
tinatawag na “Tenant’s Rights” (“Mga
Karapatan ng Tenants”).

• Masigurado na ang mga tao ay trinatrato
nang may respeto at binibigyan ng pagka-
pribado.

• Suportahan ang mga tao sa paggawa ng
mga iskedyul alinsunod sa kanilang mga
pangangailangan, at na nagpapabuti sa
kanilang ninanais na pamumuhay.

• Masigurado na ang mga tao ay may mga
pagkakataong magkaroon ng mga bisita.

• Masigurado na ang tahanan ng isang tao ay
accessible para sa kanila buong araw.

Tandaan na ito’y isang partnership. Ang bawat 
tao ay nais magkaroon ng mahuhusay na 
experience sa kanyang komunidad. Ang mga 
taong may mga kapansanan, ang planning 
team members, ang service providers, 
mga kapamilya, at regional center partners 
ay maaring magtulung-tulungan upang 
matulungan ang lahat na magkaroon ng 
mahuhusay na experience. Gamitin ang 
person-centered practices na inilalarawan 
sa patnubay na ito upang gumawa ng mga 
makabuluhang desisyon at mga pagbabago. 
Makakatulong ito na masigurado na ang mga 
tao ay mamumuhay nang mabuti sa kanilang 
komunidad at na patuloy na makakatanggap 
ng federal funding ang providers upang 
makapagbigay ang mga ito ng mahuhusay na 
home and community-based services.

Ano ang ipinapahayag ng 
HCBS Rule tungkol sa home 
and community-based 
services?
Ayon sa HCBS Rule, ang home and 
community-based services ay dapat ibigay sa 
komunidad. Ang ibig sabihin nito’y ang mga 
taong may mga kapansanan sa kaisipan ay 
may karapatang mamuhay sa komunidad  
tulad ng ibang mga taong walang mga 
kapansanan.
Home and Community-Based Settings 
Requirements Compliance Toolkit 
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-
community-based-services/guidance/home-
community-based-settings-requirements-
compliance-toolkit/index.html

https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
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Ano ang mga kalidad ng home and community-based 
settings?  
Inilalarawan ng requirements sa HCBS Rule ang mga katangian ng kalidad ng home 
and community-based services. Inilalarawan nila kung paano dapat maiba ang home 
and community-based services sa mga serbisyo sa institusyon o developmental center. 

Kalidad na Kinakailangan para sa Home and Community-based  Services
Kalidad na Kinakailangan #1:  Pagiging bahagi ng komunidad
Ang ibig sabihin nito’y ang setting ay nagsusuporta sa isang taong may kapansanan upang 
siya’y may parehong mga pagkakataong maging isang aktibo at kasaling miyembro ng kanyang 
kapitbayahan at komunidad, tulad ng isang taong walang  mga kapansanan. Ang mga tao ay 
dapat may mga pagkakataong:
• makahanap ng kompetitibong trabaho, kung saan makapagtratrabaho sila kasama ng ibang

mga taong walang mga kapansanan.
• lumahok sa mga lokal na aktibidad.
• mag-access ng mga serbisyo sa komunidad tulad ng ibang mga taong walang mga

kapansanan.

Kalidad na Kinakailangan #2:  Makakapili kung saan at kung paano ako maninirahan
Ang ibig sabihin nito’y ang setting ay nagsusuporta sa isang taong may kapansanan na 
makapili kung saan at kung paano niya gustong manirahan mula sa mga opsyon kabilang ang 
mga setting kung saan naninirahan at gumugugol ng panahon ang mga taong walang mga 
kapansanan. Para sa residential settings, kabilang dito ang. 
• pagkakaroon ng opsyong makakuha ng pribadong kuwarto, kung mayroon nito.

Kalidad na Kinakailangan #3:  Pagkakaroon ng pagka-pribado, karangalan, at respeto  
Ang ibig sabihin nito’y ang provider setting ay dapat magbigay-suporta sa mga indibidwal na 
karapatan, kabilang ang pagka-pribado, karangalan, at respeto, at pagiging malaya mula sa 
puwersa o pagpigil. Ang ilan sa mga karapatan ng isang indibidwal na may kapansanan ay:
• dapat maaring i-lock niya ang mga pintuan sa kuwarto ng indibidwal o sa tahanan.
• dapat makagamit siya ng telepono kahit kailan.
• dapat makalabas-pasok siya kahit kailan.
• dapat may panahon siyang makapag-isa upang magkaroon ng pagka-pribado.

Kalidad na Kinakailangan #4:  Pagiging malaya  
Ang ibig sabihin ng pagiging malaya ay ang mga taong may mga kapansanan ang siyang 
gagawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang mga buhay at kung ano ang gusto nilang gawin. 
Dapat magbigay ang provider setting ng pagkakataon sa mga tao na
• magpasiya kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang araw.
• gumawa ng personal na iskedyul.
• magpasiya kung saan nila gusto magpunta.
• kontrolahin ang personal resources at indibidwal na budget.

Kalidad na Kinakailangan #5: Pagpili ng mga suporta at kung sino ang magbibigay nito
Sinusuportahan ng provider setting ang mga tao upang mapili nila ang kanilang mga serbisyo 
at kung sino ang magbibigay nito. Ang pagkakaroon ng choice ay nangangahulugang mapipili 
ng isang tao kung anong mga serbisyo at mga suporta ang kinakailangan niya. Maaring 
piliin ng tao kung sino ang magbibigay ng mga serbisyong iyon at kung saan sila ibibigay. 
Tulad ng karamihan ng mga bagay sa buhay, ang choices ay batay sa mga indibidwal na 
pangangailangan at mga kagustuhan, at pati na rin sa mga opsyon at resources na available.
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Ang residential services na pagmamay-ari o kontrolado ng provider 
ay dapat din tumupad sa mga sumusunod na kondisyon
Kondisyon ng Residence #1: Tenants’ Rights
Ang ibig sabihin nito’y ang isang taong may kapansanan ay may parehong mga karapatan at 
mga proteksyon mula sa eviction tulad ng ibang mga nangungupa.

Kondisyon ng Residence #2: Respeto at pagka-pribado
Kung ang mga tao ay naninirahan sa isang tahanang pagmamay-ari o kontrolado ng isang 
service provider:
1. Maari nilang i-lock ang kanilang pintuan.

2. Maari nilang piliin ang kanilang roommate.

3. Maari nilang i-decorate ang lugar kung saan sila nakatira, nang ‘di lumalabag sa mga
tadhana ng lease o iba pang kasunduan.

Kondisyon ng Residence #3: Paggawa ng mga personal na iskedyul
Pinahihintulutan ng setting ang mga tao na maging malaya at makakuha ng suporta sa 
pagkontrol ng kanilang mga sariling iskedyul at mga aktibidad, at na kumain kahit kailan. 

Kondisyon ng Residence #4: Pagkakaroon ng mga bisita
Ang mga tao ay maaring magkaroon ng mga bisita kahit kailan nila gusto.

Kondisyon ng Residence #5: Accessibility sa tahanan
Ang setting ay physically accessible sa indibidwal.

Paano makakatulong ang 
pag-iisip, pagpaplano, 
at practices na person-
centered?  
Ang pag-iisip na person-centered ay mga 
bagay na minamahalaga, skills, at tools na 
magagamit upang makilala ang isang tao at 
matuklasan kung ano ang mahalaga para sa 
kanya at kung ano ang gusto niya sa buhay. 
Sinisugurado nito na itinutuon natin ang 
ating pansin sa mga bagay na mahalaga 
sa mga taong sinusuportahan natin at sa 
kanilang mga pamilya, at na binibigyan din 
natin ng atensyon ang kanilang mga tauhan.

Ang person-centered planning ay isang 
patuloy na proseso upang tulungan ang mga 
taong mayroon at walang mga kapansanan 
na magplano para sa kanilang kinabukasan. 
Sa person-centered planning, itinutuon ng 
mga grupo ng tao ang kanilang pansin sa 
isang indibidwal at sa pangarap ng taong 
iyon ukol sa kung ano ang nais niya gawin sa 
darating na panahon.

Gamit ang proseso ng isang person-centered 
planning, ang mga taong nakakakilala 
at nagmamalasakit para sa isang tao ay 
karaniwang nagsisimulang tumingin sa 
isang tao sa naiibang paraan. Ang person-
centered planning ay tumutulong sa isang 
tao na magkaroon ng kontrol sa kanyang 
sariling buhay. Ang person-centered 
planning ay maaring magdagdag ng mga 
pagkakataon para makalahok ang isang tao sa 
komunidad.  Ang person-centered planning 
ay nakakatulong sa iba na malaman ang 
mga talento, kakayahan, mga interes, at mga 
pangarap ng isang tao.  Ang planning team 
ay nagtutulungan upang lumikha ng mga 
gagawing aksyon upang magkatotoo ang mga 
pangarap ng isang tao.

Ang person-centered practices ay mga paraan 
ng pagpaplano, paglaan, at pag-organisa ng 
mga serbisyo sa pamamagitan ng pakikinig sa 
kagustuhan ng mga tao at pagtulong sa kanila 
na mamuhay sa kanilang mga komunidad 
batay sa kanilang mga kagustuhan. Maaring 
pahusayin ng service providers ang kanilang 
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mga patakaran at pamamaraan upang 
bigyang-lakas ang person-centered na pag-
iisip at pagpaplano.

Babayaran ng Medicaid ang home and 
community-based services (HCBS) kapag 
lamang nilikha ang isang person-centered 
service plan (service plan) na tumutugon 
sa mga pangmatagalang pangangailangan 
ng isang tao para sa pangangalaga, 
bilang alternatibo sa paninirahan sa isang 
institusyon. Ipinapakita ng person-centered 
thinking skills na tinalakay sa buong 
Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad 
ang mga halimbawa ng pagkakaroon ng 
mga taong may mga kapansanan ng mas 
positibong choice at kontrol sa kanilang mga 
buhay. Ang skills ay nagbibigay ng iba’t-ibang 
mga paraan upang matutunan kung ano 
ang mahalaga sa tao upang siya’y maging 
masaya, magkaroon ng kasiyahang-loob, at 
maging kontento, at kung ano ang mahalaga 
para sa tao upang siya’y manatiling nasa 
mabuting kalusugan, manatiling ligtas, at 
minamahalaga ng iba.

Ang person-centered thinking skills ay 
nakakatulong sa service providers na matuto 
kung paano gustong masuportahan ng isang 
taong may kapansanan upang mamuhay 
siya sa paraang gusto niya. Matututunan ng 
providers ang mga bagong paraan upang:

• Suportahan ang mga tao sa mga paraang
mainam sa bawat indibidwal.

• Tulungan ang mga tao na magtatag
ng mga relasyon at gumawa ng mga
makabuluhang koneksyon sa kanilang
komunidad.

• Magpraktis ng paggawa ng desisyon na
may suporta.

• Pakinggan kung paano nakikipagkomunika
ang mga tao tungkol sa kanilang mga
kagustuhan, gamit ang mga salita at gawi.

• Matuklasan ang mga talento, skills, at
mga kakayahan ng mga tao, at pag-isipan
kung saan makakagawa ng mahalagang
kontribusyon ang mga talentong iyon sa
komunidad.

• Maglaan ng experiences na nagsusuporta
sa mga tao upang sila’y mas aktibong
lumahok sa kanilang mga komunidad.

• Tasahan ang risk o panganib, batay sa kung
ano ang mahalaga sa at mahalaga para sa
isang tao.

• Magtatag ng isang kultura ng patuloy
na edukasyon upang suportahan ang
pangarap ng isang taong magkaroon ng
mabuting pamumuhay.
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Person-centered 
thinking skill

Ano ang ginagawa nito Paano nakakatulong ang 
person-centered thinking 
skill na ito

• Hinihiwalay ang kung ano 
ang mahalaga SA isang 
tao (ano ang nakakatulong 
sa tao na maging masaya, 
kontento, at ano ang 
nagbibigay ng karagdagang 
ginhawa sa kanya), at ang 
kung ano ang mahalaga 
PARA sa kanya (ang tulong o 
suporta na kinakailangan niya 
upang manatili siyang nasa 
mabuting kalusugan, ligtas, at
mabuti, habang binabalanse 
ang dalawang ito. 

• Kinikilala kung ano ang 
dapat naroroon o dapat 
wala sa buhay ng isang tao, 
upang masigurado na siya’y 
sinusuportahan sa mga 
paraan na makahulugan 
para sa kanya, habang siya’y 
nananatiling nasa mabuting 
kalusugan at ligtas. Ito’y 
isang maikling buod para sa 
lahat ng mga tauhan at para 
sa iba tungkol sa kung sino 
ang tao at kung paano siya 
masusuportahan. 

• Ito ang basis para gumawa 
ng mga pagbabago gamit 
ang isang one-page profile na
naglalaman ng kung ano ang 
gumagana/hindi gumagana. 

One-page profile (pag-sort 
ng mahalaga sa/para sa)

Mga Pagpapahalaga • Sinisiyasat kung ano ang mga 
kalidad na minamahalaga at 
hinahangaan tungkol sa tao. 

• Tinutulungan ang mga 
tagapag-suporta na makita 
kung gaano ka-unique ang 
tao. 

• Kinikilala at minamahalaga 
ang mga talento at mga 
kalidad ng isang tao. 

• Sinisigurado na nakikita natin 
ang mga tao para sa kung 
sino sila, sa halip na gawin 
ang karaniwang pagtuon ng 
pansin sa maling bagay.

• Kinikilala kung sino ay may 
mga personal na koneksyon 
sa tao, na siyang talagang 
nakakaalam kung ano ang 
mahalaga para sa taong iyon. 

• Bahagi ng isang one-page 
profile. 

Relationship map • Kinikilala kung sino ang mga 
mahalagang tao sa buhay ng 
isang tao. 

• Ipinapakita kung sino ang 
pinakamahalaga sa tao. 

• Tinitingan kung may 
anumang mga mahalagang 
isyu na nauukol sa mga 
relasyon. 

• Tumutulong na kilalanin 
kung sino ang kakausapin 
kapag naghahanap ng 
impormasyon. 

• Kinikilala ang mga relasyon 
na maaring palakasin o 
suportahan. 

Ano ang 
minamahalaga ng 

mga tao tungkol 
sa akin

Ano ang 
mahalaga sa 

akin 

Paano ako 
pinakamainam

 na 
masusuportahan

Ano ang 
minamahalaga 
namin tungkol …

Pamilya

Mga taong 
binabayaran 
upang 
suportahan ako

Health 
Professionals

Mga 
Kaibigan
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Person-centered 
thinking skill

Ano ang ginagawa nito Paano nakakatulong ang 
person-centered thinking 
skill na ito

Communication charts • Isang maikling buod ng kung 
paano nakikipagkomunika 
ang isang tao. Ito’y mahalaga 
kapag ang bagay na ginagawa 
ng isang tao ay mas malinaw 
na komunikasyon kaysa 
sa kung ano ang kanyang 
sinasabi. 

• Tinutulungan tayo nito na 
mag-focus sa komunikasyon 
ng mga tao, gumagamit man 
sila ng mga salita o hindi. 

• Nagbibigay ng malinaw na 
impormasyon tungkol sa 
kung paano tumugon sa 
paraan ng pagkomunika ng 
isang tao. 

Gumagana / Hindi gumagana • Inaanalisa ang isang isyu o 
sitwasyon mula sa iba’t-ibang 
mga perspektibo. 

• Ipinapakita kung ano ang 
kasalukuyang sitwasyon, at 
kinukumpara ito sa kung 
paano gusto ng mga tao 
mamuhay at masuportahan. 

• Pinahihintulutan tayo nito na 
pag-isipan ang kung ano ang 
talagang nangyayari sa buhay 
ng isang tao, at baguhin kung 
ano ang kailangang baguhin. 

• Ginagawang malinaw ang 
kung ano ang dapat gawing 
basis (dapat mintinahin o 
palakasin) at kung ano ang 
dapat baguhin. 

• Nakakatulong na makita 
kung paano: gumagana ang 
anumang bahagi ng buhay 
ng isang tao; ginagawa ng 
mga taong nagbibigay ng 
paid support ang kanilang 
trabaho; gumagana ang 
anumang pagsisikap, 
aktibidad, o proyekto. 

• Nakakatulong sa 
negosasyon kapag may mga 
pagtutunggali. 

• Gamitin upang lumikha ng 
mga aksyon mula sa isang 
one-page profile.

Palagay 
namin ay 

ibig sabihin 
nito’y

Sa 
kasalukuyang 

panahon

Kapag 
nangyari 

ito

Kailangan 
natin ito 

gawin 

Nais 
naming 
sabihin

Upang gawin ito, 
dapat natin 

Tinulungan/
sinuportahan 

ni 

tao 

pamilya 

mga tauhan 

Gumagana? Hindi gumagana?

Talambuhay/kasaysayan • Tayo ay produkto ng ating 
mga kasaysayan – at 
kailangang isaalang-alang 
ang kasaysayan ng isang tao. 

• Binibigyan nito ng 
pagkakataon ang mga tao na 
maunawaan at mahalagahin 
ang tao sa konteksto ng 
kanyang sariling kasaysayan. 

• Ipinapakita nito sa atin 
kung paano pinakamainam 
na suportahan ang tao 
sa konteksto ng kanyang 
nakalipas na buhay, dahil ito’y 
maaring may kinalaman sa 
kasalukuyang nangyayari. 

• Ito’y maaring gamitin 
upang magkaroon ng mga 
makabuluhang pag-uusap. 

• Tinutulungan nito ang mga 
taga-suporta na magkaroon 
ng empatiya para sa tao at 
na makita na ang kanilang 
tungkulin ay ang masigurado 
ang mahusay na kalidad ng 
buhay para sa kanya.

Ipinanganak

Eskwelahan

Mga Trabaho
Bagong 

tahanan

Pamilya
NGAYON
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Person-centered 
thinking skill

Ano ang ginagawa nito Paano nakakatulong ang 
person-centered thinking 
skill na ito

Mga magagandang araw at 
mga masasamang araw

• Sinisiyasat nang husto kung 
bakit maganda ang araw para 
sa isang tao (ibig sabihin, ano 
dapat ang naroroon o dapat 
mangyari sa kanyang pang-
araw-araw na buhay) at kung 
bakit masama ang araw para 
sa isang tao (ibig sabihin, ano 
dapat ang hindi mangyari). 

• Tinutulungan nito ang 
tao na magkaroon ng mas 
maraming magagandang 
araw at mas kaunting 
masasamang araw. 

• Tinutulungan tayo nito na 
malaman kung ano ang 
mahalaga sa isang tao at 
kung paano niya gustong 
masuportahan. 

• Nagbibigay ng ibang 
paraan upang makakuha 
ng impormasyon para sa 
Communication chart, 
Relationship circle, at 
Matching (Pagtugma) ng 
suporta para sa isang tao. 

Learning log • Tinuturuan ang mga tao na 
maghanap ng patuloy na 
paraan upang matuto, sa 
pamamagitan ng pagrekord 
ng mga ispesipikong 
aktibidad at mga experience 
upang pinakamainam na 
makapagbigay ng suporta sa 
isang tao. 

• Naglalaan ng paraan upang 
mairekord ng mga tao ang 
patuloy na paraan upang 
matuto (naka-focus sa kung 
ano ang gumagana at hindi 
gumagana) para sa anumang 
event o aktibidad. 

• Sinasabi sa atin kung ano ang 
mahalaga sa at para sa mga 
indibidwal at mga pamilya. 

• Maari itong pumalit sa 
tradisyunal na notes o mga 
rekord upang tulungan tayong 
makita ang kahalagahan ng 
pagbigay ng priyoridad sa 
tunay na pagsuporta sa mga 
tao upang magkaroon sila 
ng mabuting buhay batay sa 
ating patuloy na pakikinig at 
pagkuha ng kaalaman sa halip 
na pag-isipan lamang natin na 
dapat natin tapusin ang mga 
gawain. 

• Magagamit upang mag-focus 
sa buong buhay ng isang 
tao o sa mga ispesipikong 
bahagi ng kanyang buhay, 
halimbawa, ang kalusugan 
ng isang tao, kung paano 
nais gugulin ng mga tao ang 
kanilang panahon. 

Maganda ba ang araw? Masama ba ang araw?

Petsa Ano ang 
ginawa 
ng tao?

Sino ang 
naroroon?

 Ano ang 
natutunan 

mong bagay na 
hindi gumana?

Ano ang 
natutunan 

mong bagay na 
gumana?
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Person-centered 
thinking skill

Ano ang ginagawa nito Paano nakakatulong ang 
person-centered thinking 
skill na ito

4 plus 1 questions • Tinutulungan ang mga tao 
na mag-focus sa kung ano 
ang natututunan nila mula sa 
kanilang mga pagsisikap. 

• Nagbibigay ng mahalagang 
impormasyon para sa 
mga darating na aksyon at 
pagpaplano. 

• Batay sa kasalukuyang 
nalalaman natin, ano ang 
dapat susunod na mangyari? 

• Nagbibigay ng may 
istrukturang paraan upang 
mapakinggan ang lahat at 
mailarawan ang kanilang 
natutunan. 

• Mainam ito sa mga review 
meeting at mga indibidwal 
na pakikipagtulungan sa mga 
pamilya. 

• Upang rebyuhin ang mga 
aksyon mula sa mga plano, at 
upang magplano para sa mga 
susunod na aksyon. 

Presence to contribution • Hinihikayat ang creative 
thinking tungkol sa mga 
aktibidad at kung paano 
natin magagamit ang mga 
ito bilang mga oportunidad 
para lumahok at magbigay-
kontribusyon. 

• Kinikilala ang mga aktibidad 
kung saan ang tao ay kasali 
na, o mga aktibidaad na nais 
niyang salihan. 

• Hinihikayat ang pagsali o 
paglahok, ang magkaroon 
ng kasiya-siyang buhay, 
ang gumawa ng mga 
magagandang bagay, at ang 
magbigay-kontribusyon 
bilang tunay na miyembro ng 
komunidad. 

1. Ano ang ating nasubukan?

2. Ano ang ating natutunan? 

3. Saang mga bagay tayo nasisiyahan?

 

4. Ano ang ating inaalala? 

5. Batay sa ating nalalaman ngayon, 
ano ang susunod na mangyayari? 

Aktibidad

Pagpunta Doon

Kapag naroroon

Aktibong paglahok

Paggawa ng koneksyon
• 

Nag-aambag

Matching o pagtugma ng 
mga tauhan 

• Nagbibigay ng istruktura 
upang makita ang skills, 
mga suporta, mga katangian 
ng tao, at mga kaparehong 
hilig na mahusay na match 
o pagtugma. Ito ang 
pinakamahalaga sa mainam 
na pagsuporta sa isang tao.

• Hinihikayat ang tao at ang 
mga tao sa kanyang paligid 
na isipin kung anong uri ng 
paid supporta ang gusto at 
kinakailangan niya kapag 
nagre-recruit ng team 
members. 

• Sinisigurado na gusto ng tao 
ang mga taong nagbibigay-
suporta sa kanya, nang sa 
gayon ay mas malamang na 
magkakaroon ang taong iyon 
ng mahusay na kalidad ng 
buhay. 

• Ang mga mabuting 
match ay makakabawas 
sa probabilidad na 
magkakaroon ng hindi 
magandang pagtrato, abuso, 
at pagpapabaya. 

• Mas mananatili sa trabaho 
ang mga tauhan.

Skills na kinakailangan Suportang 
kinakailangan at na 

ninanais

Mga katangian 
ng pagkatao na 
kinakailangan

Mga kaparehong hilig
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Kasunduan sa paggawa ng 
desisyon 

• Tinutulungan tayong pag-
isipan ang paggawa ng 
desisyon at pagdagdag sa 
bilang at kahalagahan ng 
mga desisyon na ginagawa 
ng mga tao. 

• Pinahihintulutan nito ang 
mga tao na magkaroon ng 
kontrol at na gumawa ng 
mga desisyon. 

• Maaring makatulong ito 
sa paggawa ng desisyon na 
pinakamainam at na gumawa 
ng iba pang desisyon. 

Person-centered 
thinking skill

Ano ang ginagawa nito Paano nakakatulong ang 
person-centered thinking 
skill na ito

Mga mahalagang 
desisyon ukol sa 
aking buhay

Paano ba ako 
dapat tumulong?

Sino ang gagawa ng 
huling desisyon? 

Ano ang magagawa ko upang magkaroon 
ng karagdagang kontrol sa aking buhay? 

Donut sort • Nililinaw nito mga tungkulin 
at mga responsibilidad ng 
iba’t-ibang mga propesyonal 
at mga ahensiyang 
nagsusuporta sa mga tao 
at sa kanilang mga pamilya 
batay sa kung ano ang 
mahalaga sa at para sa 
taong tumatanggap ng mga 
serbisyo. 

• Nililinaw nito kung ano ang 
dapat gawin ng mga tauhan 
at kung saan sila maaring 
maging creative kapag 
tumutulong o inaalalayan 
nila ang mga taong 
naninirahan sa tahanan.  

Hindi ito aming 
karaniwang 
responsibilidad para 
kung saan kami ay 
binabayaran.

Gamitin ang 
pagpasiya at ang 

creativity 

Pinakamahalagang 
responsibilidad

• Itugma ang Perpektong 
Linggo sa Matching na 
suporta upang malaman 
kung sino ang mga 
pinakamainam na taong 
makapagbibigay ng 
perpektong linggo. 

• Tinutulungan ka 
nitong makita ang mga 
pinakamainam na paraan 
upang magbigay-suporta sa 
pamamagitan ng pag-iisip 
tungkol sa pamilya, mga 
kaibigan, mga inisyatibo 
sa komunidad, assistive 
technology, at paid support. 

• Nagsisilbi bilang isang 
evaluation tool para sa mga 
team upang malaman nila 
kung gaano nila kahusay 
naibibigay ang personalized 
na suporta at kung gaano nila 
nakakamit ang mga tamang 
resulta para sa tao. 

• Nagbibigay ng detalyadong 
paglalarawan ng kung paano 
nais mamuhay ang isang tao, 
hindi isang ‘di-praktikal na 
paraan. Kasama rito ang mga 
mahalagang lugar, mga hilig, 
at mga taong mahalaga sa 
isang tao.  

Perpektong linggo 

Sa umaga Sa hapon  Sa gabi 

Lunes

Martes

Miyerkoles

Huwebes

Biyernes 

Sabado 

Linggo 
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LifeCourse Trajectory 
(visioning tool)

• Lumilikha ng pananaw para 
sa kinabukasan na GUSTO 
ng isang tao, at pati na sa 
kinabukasan na AYAW ng 
isang tao. 

• Para sa karagdagang 
impormasyon tungkol sa 
Charting the LifeCourse, 
bisitahin ang lifecoursetools.
com

• Tinutulungan ang isang tao 
at ang kanyang pamilya na 
pag-isipan ang kinabukasan. 

• Hinihikayat ang mga tao 
na pag-isipan ang mga 
nakaraang experience at ang 
mga desisyon na maaring 
nakatulong o nakahadlang 
sa pagkakaroon ng buhay na 
GUSTO ng tao. 

• Tinitingnan ang iba’t-ibang 
mga bahagi ng pamumuhay 
at iba’t-ibang mga punto ng 
buhay upang magawang 
angkop sa edad ang mga 
aktibidad at resources. 

Mga talento at mga 
kapasidad 

• Sinisiyasat nito kung ano 
ang mga talento at mga 
kapasidad at kung ano 
ang maaring maging 
kontribusyon ng isang tao. 

• Ipinapaalam nito sa atin kung 
ano ang mahalaga Sa at Para 
sa isang tao. 

• Dinaragdagan nito ang 
mabuting reputasyon ng 
isang tao. 

• Nagbibigay ito ng insight 
sa mga posibilidad sa 
darating na panahon na ang 
tao ay magtatatag ng mga 
koneksyon at na madarama 
niya na siya’y bahagi ng 
komunidad. 

• Hinihikayat tayong pag-
isipan ang mga sitwasyon 
kung saan pinakamainam 
na makapagbibigay ang tao 
ng kontribusyon nang siya’y 
maisaalang-alang bilang 
isang mahalagang miyembro 
ng kanyang komunidad. 

Ano ang 
gusto 
kong 
GAWIN

Ano ang 
AYAW kong 
gawin 

Mga Kamay, 
Paa, Boses

Ulo

Kasaysayan 
at Identidad

Puso

Person-centered 
thinking skill

Ano ang ginagawa nito Paano nakakatulong ang 
person-centered thinking 
skill na ito

Ang aking mga lugar • Nakakatulong na malaman 
kung ano ang mga lugar na 
mahalaga sa buhay ng isang 
tao. 

• Itinataguyod nito ang 
inclusion at pagiging 
bahagi sa pamamagitan 
ng pagtulong na makita 
ang isang tao bilang isang 
mahalagang miyembro ng 
isang komunidad o grupo. 

• Dinaragdagan nito ang pag-
unawa at tumutulong itong 
malaman kung alin ang mga 
lugar na dapat mas bigyan 
ng pansin; nakakatulong 
din itong idibelop ang 
community map at isang 
perpektong linggo. 

Mga lugar kung saan ako ay isang 
customer

Mga lugar kung saan maganda 
ang aking pakiramdam

Mga lugar kung saan ako isang 
miyembro 

Mga lugar kung saan maaring 
pahusayin ang mga koneksyon

Mga lugar kung saan maaring 
gumawa ng mga bagong koneksyon
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Mga bagay 
na nais kong 
matandaan
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Paano gagamitin ang Mabuting 
Pamumuhay sa Aking Komunidad
Maari mong i-download ang patnubay na ito at ibahagi ito sa 
iba. Ang Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad ay nilikha 
upang tulungan ang mga taong may mga kapansanan at ang 
service providers na mas maunawaan ang mga karapatan at 
mga tungkulin upang mamuhay nang mabuti sa komunidad. 
Ipinapaliwanag ng Bahagi 1 kung ano ang Patakaran sa Home 
and Community-Based Services at kung paano ito makakatulong 
sa mga taong may mga kapansanan upang manirahan sila sa 
komunidad tulad ng ibang mga taong walang mga kapansanan.

Sa Bahagi 2, ang resources mula sa Charting the Life Course ay 
maaring gamitin upang makapagplano kung paano magkakaroon 
ng mainam na buhay sa komunidad. Inilalarawan naman ng 
Bahagi 3 ang bawat katangian ng mahuhusay na home and 
community-based services; ito’y may mga katanungan upang 
maaseso ang progreso at malaman kung saan maaring patuloy 
na humusay. May ibinibigay na mga halimbawa ng ilang person-
centered approaches (mga pamamaraan na nagbibigay-priyoridad 
sa indibidwal) upang tulungan ang mga indibidwal na may mga 
kapansanan at ang providers na bigyan-pansin ang pangarap ng 
isang tao na magkaroon ng mabuting pamumuhay. Ang person-
centered approaches na nakalarawan sa Mabuting Pamumuhay 
sa Aking Komunidad ay makakatulong din sa providers na 
matugunan ang mga pangangailangan ng home at community-
based settings. Ang Bahagi 4 ay may mga mainam na tip kapag 
makikipagtulungan sa isang planning team upang masuportahan 
ang pangarap na magkaroon ng mabuting pamumuhay gamit 
ang person-centered planning, at iba’t-ibang resources para sa 
karagdagang impormasyon.

HCBS Peer Partners Project Grant
Ang workbook na ito ay pinondohan ng isang grant mula sa 
California Department of Developmental Services. Ang UCP 
WORK, Inc. ay ang pangunahing ahensiya, at kinakatawan nito 
ang isang rehiyonal na proyekto ng mga pagsisikap ng iba’t-ibang 
providers na nagsusuporta sa mga indibidwal at mga pamilya sa 
Tri-Counties Regional Center catchment area. Kabilang dito ang 
UCP-LA at Villa Esperanza sa Ventura County, UCP WORK, Inc., 
CPES/ Novelles, at Devereux sa Santa Barbara at San Luis Obispo 
Counties. Nagsagawa ang isang ad hoc subcommittee ng TCRC 
Vendor Advisory Committee, na binubuo ng service providers, 
tauhan ng regional center, at mga kinatawan mula sa State Council 
on Developmental Services (SCDD), ng isang survey ng regional 
service providers. Nang napag-aralan ang mga resulta, naipakita 
ng survey na may gap sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa 
HCBS at Person-Centered Thinking resources sa providers na nasa 
malalayong lugar at na nagpapalakad ng maliit na negosyo na 
nagsisilbi sa mga indibidwal at mga pamilya. 

Ang nagbibigay-sigla sa mga pagsisikap ng grant project ay ang 
tulungan ang providers na maunawaan kung paano matutupad 
ang bagong HCBS Waiver Community Standards. Ang mas 
malaking layunin ng mga pamantayan at ng grant project na ito 
ay ang suportahan ang mga taong may mga kapansanan upang 
magkaroon sila ng mas mabuting pamumuhay, hindi lamang sa 
papel. Para sa mga taong sinusuportahin namin, sinisikap naming 
magbigay sa kanila ng karagdagang kontrol  sa kanilang mga 
serbisyo, nang matanggap nila kung ano ang mahalaga sa kanila: 
mga serbisyong nagsusuporta sa kanilang sariling pananaw para 
sa kinabukasan, nagsusuporta sa kung ano ang mahalaga upang 
maging mga ligtas at minamahalagang miyembro ng kanilang 
komunidad, nang nananatiling nasa mabuting kalusugan. 

Mga Pasasalamat
Maraming salamat sa iba’t-ibang contributors na tumulong sa 
paglikha ng patnubay na ito

HCBS Peer Partner Advisory Committee
Dave Mulvey, HCBS Peer Partners Project Coordinator
Diva Johnson, Tri-Counties Regional Center 
Harry Bruell, PathPoint
Judy Linares, UCP Work Inc.
Kathy Webb, UCP Work Inc.
Mark O’Keefe, Tri-Counties Regional Center
Mary Beth Lepkowsky, Helen Sanderson Associates USA 
Michele Ferrall, CPES/Novelles
Nikisa Simmons UCP-LA
Tina Calderaro-Mendoza, Tri-Counties Regional Center
Ang Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad ay pinondohan 
ng isang grant mula sa California Department of Developmental 
Services at naglalaman ito ng mga tuntunin at mga konsepto na 
idinebelop at ginamit dito nang may pahintulot ng The Learning 
Community for Person-Centered Practices. http://tlcpcp.com/

Ang mga kuwento at mga halimbawa  ay  nagmula kay  Sue Goss, 
Diva Johnson, Rebecca Martinez, David Mulvey, Valerie Nix, Michael 
Kaszycki, Derek Smith at Mary Beth Lepkowsky. Ang ibang mga tao 
naman ay may kagandahang-loob na nagbigay ng pahintulot upang 
maibahagi ang iba’t-ibang person-centered resources.

Helen Sanderson Associates USA 
https://helensandersonassociates.com
John O’Brien at Beth Mount 
https://inclusion.com/product/make-a-difference-a-guidebook-
for-person-centered-direct-support
Line Plourde-Kelly Kapuskasing & District Association for 
Community Living (KDACL) http://www.kdacl.com
Charting the Lifecourse 
https://www.lifecoursetools.com
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Para magkaroon ang isang tao ng mas maraming 
choice at personal na kontrol sa kanyang buhay, 
mahalaga para sa kanya na pag-isipan kung anong uri 
ng buhay ang gusto niya.
Ang isang paraan upang mapag-isipan kung ano ang 
pinakamahalaga ay ang isaalang-alang kung ano ang 
Mahalaga sa isang tao at kung ano ang Mahalaga 
para sa isang tao. Pagkatapos ay hanapin ang balanse 
ng dalawa.

Mahagala sa
WKapag iniisip ang kung ano ang mahalaga sa  isang tao, 
kabilang dito ang mga bagay sa buhay na nakakatulong sa 
atin na masiyahan, maging kontento, nagbibigay-ginhawa 
sa atin, nagbibigay sa atin ng pagdama na mayroon 
tayong nagagampanan o natutupad, at nagbibigay ng 
kaligayahan. Alamin kung ano ang mahalaga sa isang tao 
batay sa pagtugon niya sa mga uri ng katanungang ito, at 
pagmasdan ang kanyang mga salita o kilos.

• Sino ang mga taong mahalaga sa buhay ng isang tao? 
Gaano kadalas nakikipagkita ang tao sa mga taong ito, at 
ano ang ginagawa nila kapag magkasama sila?

• Ano ang nagbibigay ng layunin at kahulugan sa taong 
ito? Ano ang tumutulong sa kanya na makadama na 
siya’y may nagampanan o natupad?

• Ano ang mga rutina at ritwal ng taong ito?
• Ano ang ilang mga paboritong bagay, mga mahalagang 

pag-aari na hinding-hindi dapat mawala sa taong ito?
• Ano ang mga paboritong lugar na gustong 

pinupuntahan ng taong ito? Mga paboritong bagay na 
ginagawa?

• Ano ang nakakatulong sa isang tao na magkaroon ng 
status at kontrol sa kanyang buhay?

• Ano ang gusto niyang gawin sa kanyang araw? Ano ang 
ritmo at pace, o takbo ng kanyang buhay?

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: Mahalaga Sa at Para sa kung paano 
gawin ito
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Mahalaga Para sa
Kapag iniisip ang kung ano ang mahalaga para sa mga tao, 
kabilang dito ang mga bagay na kailangan natin upang 
manatiling nasa mabuting kalusugan, upang maging 
ligtas at maging minamahalagang miyembro ng ating 
komunidad.

Maaring pag-isipan kung ano ang mahalaga para sa isang 
tao sa pamamagitan ng pagsaalang-alang sa mga sagot sa 
mga ganitong uri ng katanungan:

Ano ang kailangan ng tao, ano ang dapat niya malaman, o 
dapat niyang gawin upang:

• maiwasan ang sakit?
• i-treat o gamutin ang isang sakit o medikal na 

kondisyon?
• maging ligtas sa komunidad?
• itaguyod ang kanyang pangkatawan o emosyonal na 

kabutihan?
• hindi siya matakot?
Para sa ibang mga tao, ano ang nakikita nila na 
kinakailangan upang matulungan ang tao na maging 
isang minamahalagang miyembro na nakapagbibigay ng 
kontribusyon sa kanyang komunidad?

Paghahanap ng balanse
Ang pinakamahalagang konsepto ng person-centered 
practice ay ang alamin kung ano ang mahalaga sa at 
mahalaga para sa isang tao, at kung ano ang balanse ng 
dalawang ito. Ang mahusay na pagsuporta sa isang tao ay 
nababatay sa isang matatag na pundasyon ng pag-unawa 
kung ano ang mahalaga sa tao at kung ano ang mahalaga 
para sa tao.

Mahusay na nagbibigay ang service providers ng atensyon 
sa kung ano ang mahalaga para sa mga tao upang 
sila’y manatiling nasa mabuting kalusugan at maging 
ligtas.  Paminsan-minsan ay maaring hindi nalalaman 
ng providers kung paano kumuha ng impormasyon at 
tumugon sa impormasyon tungkol sa kung ano ang 

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: Mahalaga Sa at Para Sa 

mahalaga sa isang tao. Ang mga 
taong may mga kapansanan 
ay maaring nasa mabuting 
kalusugan at maari silang ligtas, 
pero maaring hindi rin sila 
masaya. Hindi ito mabuting 
paraan upang mamuhay.

Ang home and community-
based services ay inaasahang 
hindi lamang tulungan ang 
mga tao na manatiling nasa 
mabuting kalusugan at 
maging ligtas. Inaasahan din 
silang tulungan ang mga tao 
na mamuhay sa paraan na 
nagpapakita kung ano ang 
mahalaga sa kanila, habang 
nananatili ring nasa mabuting 
kalusugan at ligtas, alinsunod 
sa kung ano ang mahalaga para 
sa kanila. Ito ang ibig sabihin ng 
paghahanap ng balanse.
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Maria
Si Maria ay masayahin. Gusto niyang nasa labas 
siya, at siya’y lubos na palakaibigan. Matagal nang 
ayaw magpunta ni Maria sa kanyang mga planning 
at review meetings. Parang ang lahat na lamang na 
gustong pag-usapan ng mga tao ay ang kanyang 
timbang - hindi daw niya naabot ang gusto niyang 
pagbawas ng timbang, hindi daw niya nasunod ang 
kanyang diyeta, o hindi daw niya ginagamit ang 
kanyang treadmill upang mag-ehersisyo. Nadiismaya 
rin ang kanyang support team dahil hindi nila 
matulungan si Maria na pamahalaan ang kanyang 
timbang at makontrola ang kanyang diyabetis.
May bagong planner na sumali sa team ni Maria, at 
pinakinggan niya nang husto si Maria. Tinanong ng planner 
kay Maria kung iyon ang mga paksa na nais niyang pag-
usapan kapag may mga meeting siya sa kanyang planning 
team meetings. Sabi ni Maria, “Ayoko talaga!” 

Kaya naghanap ang planner ng paraan upang kumuha 
ng kinakailangang impormasyon tungkol sa kalusugan 
sa labas ng planning team meetings, at sa halip nito ay 
hiniling niya si Maria na pamunuan ang pagtatalakay. Ang 
mga pag-uusap nila ay nagsimulang mag-focus sa kung 
ano ang mahalaga kay Maria, ibig sabihin, sa mga bagay 
na nagbibigay-kasiyahan sa kanya. Dahil sa pagbabago ng 
focus na ito, mabilis natutunan ng team na mahilig talaga 
si Maria na makipaglaro sa mga aso. Bawal ang mga aso sa 
tirahan ni Maria pero gustong-gusto niyang nakikipaglaro sa 
mga aso ng ibang mga tao sa park o sa ibang lugar. Upang 
matulungan si Maria na magkaroon ng pagkakataong 
makipaglaro sa mga aso, naghanap ang team ng isang local 
dog shelter na nangangailangan ng volunteers.

Si Maria ay naging isang volunteer dog walker. Tuwang-
tuwa siyang ilabas ang mga aso para maglakad, bagama’t 
ayaw pa rin niya maglakad para mag-ehersisyo. Sobra 
ang focus ni Maria sa kanyang bagong volunteer work 
kung kayat medyo hindi na siya nag-focus sa pagkain at 
merienda. Nakapagbawas siya ng timbang at bumuti ang 
kanyang pangkalahatang kalusugan at pananaw sa buhay.  

Ano ang Mahalaga 
KAY Maria?
• Ang maglaan ng 

panahon kasama 
ng mga aso.

• Ang pagiging 
helper.

• Ang makilalala 
para sa kanyang 
pagiging volunteer.

Ano ang Mahalaga 
PARA KAY Maria?
• Ang magmintina 

ng timbang 
na mabuti sa 
kalusugan.

• Ang regular na 
ehersisyo.

• Ang diet na 
mabuti sa 
kalusugan.

Ano pa ang dapat mo matutunan/malaman?
• Paano natin madadagdagan ang mga 

pagkakataon ni Maria na magkaroon ng 
trabaho na may kinalaman sa mga aso?

• May pagkakataon bang magkaroon ng 
trabahong may bayad (dog walker)?

• May pagkakataon bang makipagkaibigan?

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: Mahalaga Sa at Para Sapagbabahagi ng 
mga kwento

Si Maria ay naging mahalagang 
contributor sa animal shelter. 
At ngayon ay natutuwa na si 
Maria na magpunta sa kanyang 
planning at review meetings. 
Natutunan ng support staff ni 
Maria na aktibong maghanap 
ng mga pagkakataon upang 
iugnay kung ano ang mahalaga 
para sa ibang mga taong 
sinusuportahan nila sa mga 
natutunan nila na mahalaga sa 
mga táong iyon.   
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Ano ang Mahalaga SA akin? Ano ang Mahalaga PARA SA akin?

Ano pa ang dapat mo matutunan/malaman?

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: Mahalaga Sa at Para Sa 
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Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: One-Page Profile

Ano ang nagagawa nito
Ano ang one-page profile? Ang one-page profile ay 
kung saan magsisimula upang magkaroon ng maikling 
buod ng kung ano ang mahalaga sa isang tao (ano ang 
mahalaga sa) at kung paano siya masusuportahan nang 
mabuti (kabilang ang kung ano ang mahalaga para sa).  
Ang mga eksperto sa nilalaman ng one-page profile ay 
ang tao mismo at ang mga taong pinaka-nagmamahal at 
nagmamalasakit sa kanya. Ibinabahagi rin ng one-page 
profile kung ano ang minamahalaga ng iba sa táong iyon.

Paano ito nakakatulong
Bakit ba tayo mayroong one-page profiles? Upang 
malaman natin kung ano ang mahalaga sa bawat 
isa sa atin at kung paano natin pinakamainam na 
masusuportahan ang isa’t-isa. Lahat tayo ay may mga 
talent at mga kalidad, at mga bagay na mahalaga sa atin; 
at lahat tayo ay nangangailangan ng suporta na naiiba 
para sa bawat isa. Ang one-page profiles ay nakakatulong 
sa atin na ibahagi ang impormasyon na ito sa iba, sa ating 
pamilya, mga kaibigan, direct supporters, managers at mga 
kasamahan sa trabaho upang mas makilala natin ang isa’t-
isa at masuportahan natin nang mahusay ang isa’t-isa.

Tungkol saan ang One-Page Profile Sections 

Ang One-Page 
Profile ni Michael
Si Michael ay malakas na 
advocate o tagapagtaguyod 
para sa kanyang sarili at sa iba. 
Siya’y may pagmamalasakit, 
nakakatuwa, mabait, at mahilig 
makipaghalubilo sa kanyang 
mga kaibigan. Si Michael 
ay tinutulungan sa tahanan 
para sa kanyang personal na 
pangangalaga. Kapag unang 
makilala si Michael, medyo 
mahirap maintindihan ang 
kanyang pananalita kaya 
gumawa siya ng one-page 
profile upang tulungan ang 
kanyang direct support staff 
na mas makilala siya, at upang 
malaman nila kung paano 
magbigay ng mabuting suporta.

Ano ang nagugustuhan at hinahangaan ng mga tao sa akin...
Ang seksyon na ito ay hindi
Isang listahan ng kung ano ang mga nagawa o 
kung ano ang mga award na natanggap; ito’y 
buod ng iyong mga magagandang katangian.

Ang seksyon na ito ay
Ano ang mabuti tungkol sa iyo? Ano ang 
minamahalaga ng iba tungkol sa iyo? Ano ang 
mga magagandang kontribusyon na nagawa mo?

Ano ang mahalaga sa akin...
Ang seksyon na ito ay hindi
lamang listahan ng mga bagay na gusto 
mo; ito’y buod ng mga bagay na talagang 
mahalaga sa iyo. 

Ang seksyon na ito ay
Isang buod ng kung ano ang mahalaga sa iyo. 
Sinasabi nito sa mga tao kung ano ang mahalaga 
sa iyo. Kung ano ang iyong mga hobby, kung saan 
ka interesado, at kung ano ang iyong mga hilig. 
Sino ang mahalaga sa iyo at ano ang ibig sabihin ng 
pagkakaroon ng “mabuting” araw para sa iyo.

Paano ako pinakamainam na masusuportahan....
Ang seksyon na ito ay hindi
Isang listahan ng mga ordinaryong pahiwatig; ito 
ay ang ispesipikong impormasyon na mainam na 
malaman ng ibang mga tao upang masigurado 
nila na nararamdaman mong sinusuportahan ka.

Ang seksyon na ito ay
Ang ispesipikong impormasyon na mainam 
malaman at magawa ng ibang mga tao kung 
susuportahan ka nila sa pinakamabuting 
paraang maaari. 

kung paano 
gawin ito
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Michael	
	

		

	
	

What	people	appreciate	about	me	
I	am	a	good	advocate	for	myself	 Hard	working,	never	gives	up	
Great	sense	of	humor	 Friendly,	kind,	outgoing	
Great	memory	for	details	 Knowledgeable	
Long	friendships	 	
	

What’s	important	to	me	
• My	twin	brother	Bill	who	lives	in	Orange	

County.	We	talk	by	phone	several	times	a	
week	around	3pm.	

• Diane	and	Jennifer,	I	see	them	once	in	a	while,	
not	on	a	regular	basis.	

• Leslie,	who	used	to	work	with	me	for	about	a	
year,	I	text	her	periodically.		

• Talking	every	other	week	with	Mary	Beth	or	
Raquel	to	prepare	the	agenda	for	BDC.	

• Deciding	what	to	do	each	day.	Sometimes	I	
like	to	walk	to	the	grocery	store	or	to	the	
donut	shop	near	where	I	live.		I’ll	buy	a	few	
candy	bars,	especially	Hershey’s	without	
almonds,	and	Reese’s	peanut	butter	cups.	

• I	like	to	eat	dinner	at	3pm	before	my	staff	
leaves.	Some	favorite	meals	are	Eggo	waffles,	
burritos	and	guacamole,	or	a	plain	tortilla	with	
guacamole	and	hot	sauce.	

• I	love	watching	sports	on	TV,	my	favorite	
teams	are	the	Golden	State	Warriors,	San	
Francisco	Giants,	San	Francisco	49ers,	and	the	
San	Jose	Sharks.		I	have	an	MLB	Pass	for	
baseball	and	an	NBA	pass	with	the	home	and	
away	guide	for	basketball.		I	like	the	home	
channel,	not	the	away	channel.	And	I	use	an	
Amazon	Firestick	to	stream	the	games	I	want	
to	watch.		

• I	try	to	travel	to	see	a	game	at	least	once	a	
year.	

• It’s	important	that	people	let	me	finish	my	
own	sentences	and	don’t	interrupt	me.		It’s	OK	
for	people	to	try	to	figure	it	out,	at	meetings	
especially…people	who’ve	known	me	for	a	
long	time,	like	the	people	at	the	regional	
center	or	Manuel,	they	will	get	what	I’m	
saying.	

• I	don’t	have	a	regular	bedtime;	I	go	to	bed	
when	I	want.	I’ll	let	you	know	when	I	want	
help.	

How	to	support	me	
• Be	patient	with	my	speech	disability	and	hear	me	out.	When	I	

ask	you	to	do	something,	do	it.	Repeat	back	what	I’ve	said	to	
check	for	understanding.	Do	not	talk	over	me,	I	am	in	charge.	

• If	you	don’t	know	me	and	don’t	know	what	I’m	saying	be	
patient	and	try	to	figure	it	out.	Let	me	try	to	spell	it	out	for	
people.	If	I	go	through	the	alphabet,	sometimes	people	will	
figure	it	out,	like	people	at	the	regional	center.	

• Place	my	phone	as	close	as	possible	to	me	on	my	left	side.	If	
you	are	working	with	me	at	a	meeting,	or	when	you	are	helping	
me	with	meals,	it’s	better	if	you	sit	on	my	left	side.	Let	me	
know	when	you	are	behind	me	so	I	won’t	get	startled.	When	
I’m	having	a	drink,	let	me	know	if	you	are	right	behind	me	or	I	
might	knock	it	out	of	your	hands.	

• Keep	the	TV	tuned	to	the	home	channel	at	all	times,	especially	
when	I’m	waiting	for	a	game.		If	I	don’t	have	on	the	right	
channel	I	get	nervous.	

• At	night,	pack	the	things	I	gather	for	the	next	day	and	please	
don’t	wait	until	the	last	minute.		Make	sure	my	cell	phone	is	
charged	and	packed,	along	with	sunscreen,	water	and	anything	
else	I	might	need	for	the	day.	

• Learn	how	to	program	my	communication	device	and	operate	
my	streaming	device	(Amazon	Firestick)	

• Don’t	watch	my	TV	in	the	living	room	when	I	am	not	there.	
• The	best	time	for	you	to	make	your	phone	calls	or	check	your	

phone/emails	is	while	I	am	talking	on	the	phone	with	others.	If	
you	are	using	your	phone	make	sure	you	are	interacting	with	
me	and	not	tuning	me	out,	I	may	need	your	assistance.	

• When	I	get	mad,	I	raise	my	hands	up	and	I	can	get	mean.	I	will	
calm	down	on	my	own.	It	also	helps	a	lot	when	I	call	my	
counselor.	Hand	me	my	phone	and	then	give	me	space.		What	
also	really	helps	is	to	have	a	glass	of	wine	or	a	beer.	I’ll	ask	for	it	
if	I	want	it.			

• It’s	best	if	you	show	up	for	your	overnight	shift	at	11pm,	which	
is	your	start	time.	I’d	prefer	that	you	don’t	show	up	two	hours	
before	your	shift	and	hang	out	on	my	couch	waiting	for	your	
shift	to	start.	

	

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: One-Page Profile

Mahusay akong advocate 
para sa aking sarili

Palabiro

Mahusay ang memorya 
para sa mga detalye

May mga matagal nang 
kaibigan

Masigasig, hindi 
kailanman sumusuko

Masaya, mabait, 
outgoing

Maraming nalalaman 

Michael

Ano ang mahalaga sa akin
• Si Bill, ang aking kakambal na nakatira sa Orange 

County. Ilang beses bawat linggo kami nag-uusap 
sa telepono nang bandang 3pm.

• Si Diane at Jennifer; paminsan-minsan ay nagkikita 
kami, pero hindi regular. 

• Si Leslie; mga isang taon siyang nagtrabaho 
kasama ko. Regular ko siyang pinapadalhan ng text.

• Nakikipag-usap kada dalawang linggo kay Mary 
Beth o kay Raquel upang ihanda ang agenda para 
sa BDC.

• Pagpapasiya kung ano ang gagawin bawat araw. 
Paminsan-minsan ay gusto kong maglakad 
patungo sa tindahan o sa donut shop malapit sa 
aking tirahan. Bibili ako ng mga candy bar, lalo na 
Hershey’s na walang almonds, at Reese’s peanut 
butter cups.

• Gusto kong naghahapunan nang 3 pm bago umalis 
ang aking staff. Ang ilang mga paborito kong 
pagkain ay Eggo waffles, burritos at guacamole, o 
plain tortilla na may guacamole at hot sauce. 

• Mahilig akong manood ng sports sa TV; ang aking 
mga paboritong team ay Golden State Warriors, 
San Francisco Giants, San Francisco 49ers at San 
Jose Sharks. Mayroon akong MLB Pass para sa 
baseball at NBA pass na may home at away guide 
para sa basketball. Gusto ko yung home channel, 
at hindi yung away channel. At gumagamit ako ng 
Amazon Firestick upang mag-stream ng games na 
gusto kong panoorin. 

• Sinusubukan kong magbiyahe isang beses man 
lamang bawat taon upang manood ng game.

• Mahalaga sa akin na hayaan ako ng mga tao na 
tapusin ang aking mga sariling pangungusap at 
hindi sumabad kapag ako’y nagsasalita. Ok lang na 
subukan ng mga taong maintindihan ito, lalo na sa 
mga meeting...mga táong matagal na akong kilala, 
tulad ng mga tao sa regional center, o si Manuel; 
mauunawaan nila kung ano ang sinasabi ko. 

• Wala akong regular na oras ng pagtulog; hihiga ako 
kapag gusto ko. Sasabihin ko sa iyo kung gusto ko 
ng tulong. 

Paano ako susuportahan
• Pagpasensiyahan ang aking speech disability at pakinggan ako. 

Kapag may pinapagawa ako sa iyo, gawin mo ito. Ulitin mo ang 
sinabi ko upang masigurado na naintindihan mo ako. Huwag 
kang magsalita kapag ako’y nagsasalita; ako ang boss dito.

• Kung hindi mo ako kilala at hindi mo alam kung ano ang sinasabi 
ko, kaunting pasyensya lamang at subukang intindihin ang sinabi 
ko. Hayaan akong subukang i-spell ito para sa mga tao. Kapag 
ginamit ko ang alphabet, paminsan-minsan ay mauunawaan ng 
mga tao kung ano ang sinasabi ko, tulad ng mga tao sa regional 
center. 

• Ilagay ang aking telepono sa aking kaliwa, nang pinakamalapit sa 
akin na maaari. Kung pareho tayong nasa isang meeting o kung 
tinutulungan mo ako sa pagkain, mas mainam kung umupo ka sa 
aking kaliwa. Sabihin mo sa akin kung ikaw ay nasa likod ko para 
hindi ako magulat. Kapag ako’y umiinom, sabihin mo kung ikaw 
ay nasa likod ko dahil maari kong mabangga ang inuming hawak 
mo. 

• Laging iwanan ang TV sa home channel, lalo na kapag ako’y may 
hinihintay na game. Ninenerbiyos ako kung ang TV ay wala sa 
tamang channel.

• Sa gabi, i-pack ang mga bagay na itinabi ko para sa susunod 
na araw, at mangyaring huwag maghintay nang last minute. 
Siguraduhing kargado ang aking cell phone at ito’y naka-pack, 
kasama ng sunscreen, tubig, at ano pa mang maaari kong 
kailanganin para sa araw.

• Alamin kung paano i-program ang aking communication device 
at gamitin ang aking streaming device (Amazon Firestick)

• Huwag manood ng TV sa sala kung wala ako doon.
• Ang pinakamainam na panahon para gamitin mo ang iyong 

cell phone upang tumawag o i-check ang iyong phone/emails 
ay kapag ako’y may kausap sa telepono. Kung ginagamit mo ang 
iyong cell phone, siguraduhing binibigyan mo ako ng atensyon at 
na pinapansin mo ako. Maaring kailanganin ko ang iyong tulong. 

• Kapag nagalit ako, itinataas ko ang aking mga kamay at maaring 
mainis ako. Hihinahon din ako nang mag-isa. Malaking tulong 
din kapag natatawagan ko ang aking counselor. Ibigay mo sa 
akin ang aking cell phone at hayaan mo lamang ako. Talagang 
nakakatulong din kung makakainom ako ng wine o beer. Hihingin 
ko ito kung gusto ko. 

• Mainam kung darating ka nang 11 pm para sa iyong overnight 
shift, dahil iyon ang oras ng iyong pagsimula. Mas gusto ko 
kung hindi ka darating nang dalawang oras bago magsimula 
ang iyong shift at uupo ka na lamang sa aking sofa habang 
hinihintay mong magsimula ang iyong shift. 

Ano ang minamahalaga sa akin ng mga tao 
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Paano ito gagamitin 
Ang Pagsimula sa 
One-Page Profiles
Upang gumawa ng one-page 
profile, makipag-usap sa tao 
upang matuklasan kung ano ang 
mahalaga sa kanya. Ang halos 
anumang paksa ay makakatulong 
sa iyo na matuklasan ang 
impormasyon tungkol sa kung 
ano ang mahalaga sa isang tao 
at kung paano niya gustong 
masuportahan. Ang mga tanong 
na ito ay mainam sa pagsisimula 
ng pag-uusap.

Ano ang mahalaga 
sa akin…
1. Sino ang mga 

pinakamahalagang tao sa 
iyong buhay? Gaano mo sila 
kadalas nakikita, at ano ang 
gusto ninyong ginagawa nang 
magkasama?

2. Ano ang mabuting araw para 
sa iyo sa trabaho o sa tahanan? 
Ano ang masamang araw para 
sa iyo sa trabaho o sa tahanan? 
– maglista ng tatlong bagay 
para sa bawat isa.

3. Ano ang karaniwang 
ginagawa mo bawat araw o 
linggo na hahanap-hanapin 
mo kung hindi mo ito ginawa?

4. Ano ang nagbibigay sa 
iyo ng stress, saan ka 
hindi nasisiyahan, at saan 
sumasamâ ang iyong loob? 
Paano ba ito malalaman 
ng ibang mga tao at ano 
ang magagawa nila upang 
tumulong?

5. Ano ang ilan sa mga bagay na hinding-hindi dapat 
mawala sa iyo, ano ang mga kagamitang minamahalaga 
at gustung-gusto mo?

6. Ano ang mga paniniwala, mga minamahalaga, o mga 
tradisyon na nagpapakita sa iyong kultura at identidad 
na nais mong maunawaan ng iba?

Isulat ang mga maikling sagot sa mga katanungang ito sa 
seksyon na tinatawag na “Ano ang mahalaga sa akin…”

Paano ako susuportahan nang mabuti…
Para sa bawat isa sa mga katanungan sa itaas, tanungin 
kung “Ano ang dapat malaman ng iba, o dapat gawin ng 
iba upang masigurado na ang mga bagay na ipinahayag 
mo sa itaas ay laging nasa iyong pang-araw-araw na buhay 
sa trabaho, sa tahanan, o sa iyong komunidad?” Isulat ang 
mga sagot sa one-page profile sa ilalim ng heading ng 
“Paano ako susuportahan nang mabuti.”

Ano ang mga nagugustuhan at 
hinahangaan ng mga tao sa akin …
7. Paano mo ilalarawan o ipapakilala ang iyong sarili? Ano 

ang iyong skills, mga talent, saan ka mahusay o para 
saang bagay mo gustong makilala? 

 Imbitahin ang mga kaibigan at pamilya na tumulong 
sagutin ang susunod na tanong. Kung wala sila doon, 
tawagan o i-text sila at hilingin silang sagutin ang 
tanong. Mabuti ang malaman kung ano ang sinasabi ng 
mga tao.

8. Ano ang sasabihin ng iyong pamilya at mga kaibigan na 
nagugustuhan o hinahangaan nila tungkol sa iyo?

Idagdag ang mga sagot sa seksyon ng one-page profile 
na pinamagatang “Ano ang mga nagugustuhan o 
hinahangaan ng mga tao sa akin…”

Lilikha ito ng pangunahing one-page profile na maaring 
magbago sa katagalan ng panahon habang nagbabago 
ang mga priyoridad o kapag ginagamit ito para sa iba’t-
ibang mga layunin.

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: One-Page Profilekung paano 
gawin ito
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Ang aking retrato

Ang aking pangalan

Ano ang nagugustuhan at hinahangaan ng mga 
tao tungkol sa akin 

Ano ang mahalaga sa akin Paano ako susuportahan nang mabuti

Ang Pagkakaroon ng Choice at Kontrol sa Aking Buhay

SKILL: One-Page Profile



 Ang Paglikha ng Pangarap o Pananaw na Magkaroon ng Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad    2.11

Ang aking pananaw ng mabuting 
pamumuhay sa aking komunidad
Ang bawat isa sa atin ay nais magkaroon ng mabuting 
pamumuhay.  Ang bawat isa sa atin ay may sariling 
depinisyon ng mabuting pamumuhay. Inilalarawan ng 
mga tao ang kanilang mabuting pamumuhay batay sa mga 
bagay na mahalaga sa kanila at mahalaga para sa kanila.

Ano ang nagagawa nito
Ang worksheets sa mga sumusunod na pahina, na tinatawag 
na “Isang Tool para Magdibelop ng Pananaw” ay maaring 
makatulong kapag gumagawa ng pananaw ng kinabukasan. 
Makakatulong ito sa service providers na pag-isipan kung 
paano nila masusuportahan ang isang tao upang mas 
màlapit ang taong ito sa buhay na GUSTO niya, at nang 
maiwasan niya ang màlapit sa buhay na AYAW niya.

Paano ito nakakatulong
Ang resource na ito ay maaring ibahagi sa isang taong 
tumatanggap ng suporta, sa mga kapamilya, at sa mga 
taong nagmamahal at may pagmamalasakit sa táong iyon, 
upang mapag-isipan nila ito at makapag-contribute sila 
sa pananaw ng kinabukasan.  Hindi ito isinagawa upang 
maging pag-uusap; ito’y mga tanong na dapat pag-isipan.

Paano ito nakakatulong
Upang gumawa ng pananaw ng kinabukasan para sa iyong 
sarili, o upang tulungan ang isang tao na pag-isipan at 
isulat ang kanyang pananaw ng kanyang kinabukasan:

• Maglaan ng panahon upang maingat na matuklasan 
kung ano ang mahalaga sa tao at sa kanyang mga 
minamahal sa buhay.

• Maglaan ng panahon upang matuklasan ang iba’t-ibang 
mga ideya, at isaalang-alang kung aling pananaw para 
sa kinabukasan ang magiging pinakamainam para sa 
kasalukuyang sitwasyon.

• Gamitin ang isa o higit pa sa mga iba’t-ibang bahagi ng 
buhay (tinatawag na domains) upang masimulan ang  
iyong pananaw.

Ang Aking Pangarap o Pananaw. na Magkaroon ng 
Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad

SKILL: Tool para Lumikha ng isang Pananawkung paano 
gawin ito
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Ang Aking Pangarap o Pananaw na Magkaroon ng 
Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad
SKILL: Tool para Lumikha ng isang Pangarap

Tool para Magdibelop ng isang Pananaw - Indibidwal
Ang pagbuo ng pananaw at pagsimula ng pagpaplano para sa kinabukasan sa bawat isa sa life domains 
ay nakakatulong na mag-plot ng trajectory para sa isang buo, inclusive, at mahusay na pamumuhay sa 
komunidad. Ang tool na ito ay tutulong sa mga indibidwal na may mga kapansanan, anuman ang kanilang 
edad, na pag-isipan ang isang ispesipikong pananaw sa bawat life domain para sa kung paano nila nais 
mamuhay sa kanilang adult na buhay, at na bigyang-priyoridad ang nais nilang pagtrabahuhan ngayon na 
makakatulong sa kanila sa daan patungo sa kanilang pananaw sa buhay.

LIFE 
DOMAIN

Ang Aking Pananaw para sa Aking Kinabukasan Kasalukuyang Sitwasyon / Mga Bagay 
na Dapat Pagtrabahuhan

Priyoridad

Pang-araw-
araw na 
Trabaho

Community 
Living

Social at 
Spirituality

Healthy Living

Safety at 
Security

Citizenship at 
Advocacy

Mga Suporta 
para sa Pamilya

Mga Suporta at 
mga Serbisyo

Ano kaya sa palagay ko ang 
gagawin ko / gusto kong 
gawin sa daytime sa aking 
adult na buhay? Anong uri 
ng trabaho/karera kaya ang 
magugustuhan ko?

Saan ko kaya gustong 
manirahan sa aking adult 
na buhay? Mag-isa ba akong 
maninirahan o may kasama 
ba ako?

Paano kaya ako 
makakakonekta sa spiritwal 
na aktibidad at mga 
libangan, at paano kaya 
ako makikipagkaibigan 
at magkakaroon ng mga 
relasyon sa aking adult na 
buhay?

Paano kaya ako 
magkakaroon ng 
pamumuhay nang mabuti 
ang kalusugan, at paano 
ko kaya mapapamahalaan 
ang health care supports sa 
aking adult na buhay?

Paano kaya ako 
mananatiling ligtas mula 
sa pinansyal, emosyonal, 
pisikal, o sekswal na 
panganib sa aking adult 
na buhay?

Ano kayang uri ng mga 
minamahalagang tungkulin 
at mga responsibilidad ang 
mayroon ako/makukuha ko, 
at paano ko makokontrol / 
paano ba ako magkakaroon 
ng kontrol sa aking sariling 
pamumuhay?

Paano ko kaya gustong 
lumahok at sumali pa ang 
aking pamilya sa aking adult 
na buhay?

Ano kayang suporta ang 
kakailanganin ko upang 
mamuhay nang mag-isa 
sa abot ng aking makakaya 
sa aking adult na buhay, at 
saan manggagaling ang 
aking mga suporta?

Dinibelop ng UMKC Institute for Human Development, UCEDD.  May karagdagang tools at materials sa lifecoursetools.com MAYO 2016
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Ang Aking Pangarap o Pananaw na Magkaroon ng 
Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad

SKILL: Tool para Lumikha ng isang Pangarap

Tool para Magdibelop ng isang Pananaw – Pamilya
 Ang pagbuo ng pananaw at pagsimula ng pagpaplano para sa kinabukasan sa bawat isa sa life domains 
ay nakakatulong na mag-plot ng trajectory para sa isang buo, inclusive, at mahusay na pamumuhay sa 
komunidad. Ang tool na ito ay tutulong sa mga pamilya, anuman ang kanilang edad - ang mga pamilyang 
may batang-batang anak, isang adult, o anumang edad- na simulang pag-isipan ang pananaw para sa kung 
paano nais mamuhay ng kanilang kapamilya bilang adult.

LIFE 
DOMAIN

Ang Aking Pananaw para sa Kinabukasan ng Aking Kapamilya Kasalukuyang Sitwasyon / Mga Bagay 
na Dapat Pagtrabahuhan

Priyoridad

Pang-araw-
araw na 
Trabaho

Community 
Living

Social at 
Spirituality

Healthy Living

Safety at 
Security

Citizenship at 
Advocacy

Mga Suporta 
para sa Pamilya

Mga Suporta at 
mga Serbisyo

Ano kaya sa palagay ko 
ang gagawin ng aking 
kapamilya sa daytime sa 
kanyang adult na buhay?

Saan kaya gustong 
manirahan ng aking 
kapamilya sa kanyang 
adult na buhay? At sino 
kaya ang magiging kasama 
niya?

Paano kaya siya 
makakakonekta sa spiritwal 
na aktibidad at mga 
libangan, at paano kaya 
siya makikipagkaibigan 
at magkakaroon ng mga 
relasyon sa kanyang adult 
na buhay?

Paano kaya siya 
magkakaroon ng 
pamumuhay nang 
mabuti ang kalusugan, 
at paano kaya niya 
mapapamahalaan ang 
health care supports sa 
kanyang adult na buhay?

Paano ko kaya 
masisigurado ang 
kaligtasan mula sa 
pinansyal, emosyonal, 
pisikal, o sekswal na 
panganib sa kanyang adult 
na buhay?

Paano ko kaya 
masisigurado na 
siya ay may mga 
minamahalagang 
tungkulin at mga 
responsibilidad, at may 
kontrol sa kanyang sariling 
pamumuhay?

Ano kaya ang 
kakailanganin ng aking 
pamilya upang suportahan 
siya na mamuhay nang 
may mabuting kalidad ng 
buhay bilang adult?

Paano kaya siya 
masusuportahan sa 
kanyang adult na buhay, 
upang mamuhay siya 
sa paraang gusto niya, 
nang mag-isa, sa abot ng 
kanyang makakaya?

Dinibelop ng UMKC Institute for Human Development, UCEDD.  May karagdagang tools at materials sa lifecoursetools.com MAYO 2016
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Ang Aking Pangarap o Pananaw na Magkaroon ng 
Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad
SKILL: Tool para Lumikha ng isang Pangarap

Tool para Magdibelop ng isang Pananaw – Service Provider 
Ang pagbuo ng pananaw at pagsimula ng pagpaplano para sa kinabukasan sa bawat isa sa life domains 
ay nakakatulong na mag-plot ng trajectory para sa isang buo, inclusive, at mahusay na pamumuhay sa 
komunidad. Ang tool na ito ay tutulong sa HCBS service providers na simulang pag-isipan ang pananaw 
para sa kung paano nila masusuportahan ang pananaw ng bawat tao na mamuhay bilang adult.

LIFE 
DOMAIN

Paano namin masusuportahan ang Pananaw ni _________ Kasalukuyang Sitwasyon / Mga Bagay 
na Dapat Pagtrabahuhan

Priyoridad

Pang-araw-
araw na 
Trabaho

Community 
Living

Social at 
Spirituality

Healthy Living

Safety at 
Security

Citizenship at 
Advocacy

Mga Suporta 
para sa Pamilya

Mga Suporta at 
mga Serbisyo

Ano kaya ang gustong 
gawin ng táong ito sa 
daytime sa kanyang adult 
na buhay? Paano kaya 
kami makakatulong upang 
mangyari ito?

Saan kaya gustong 
manirahan ng taong ito sa 
kanyang adult na buhay? 
At sino kaya ang magiging 
kasama niya?

Paano kaya gustong 
makipagkonekta ang 
taong ito sa spiritwal na 
aktibidad at mga libangan, 
at makipagkaibigan 
at magkaroon ng mga 
relasyon?

Ano kaya ang aming 
magiging tungkulin sa 
pagsuporta sa kanya na 
mamuhay nang may 
mabuting kalusugan at 
mapamahalaan ang health 
care supports?

Paano kaya namin siya 
masusuportahan upang 
manatili siyang ligtas mula 
sa pinansyal, emosyonal, 
pisikal, o sekswal na 
panganib?

Paano kaya namin 
masisigurado na 
siya ay may mga 
minamahalagang 
tungkulin at mga 
responsibilidad, at na may 
kontrol siya sa kanyang 
sariling pamumuhay?

Paano kaya siya dapat 
kailangang suportahan 
ng aming staff upang 
siya ay mamuhay nang 
may mabuting kalidad ng 
buhay bilang adult?

Paano kaya namin siya 
masusuportahan upang 
mamuhay siya sa paraang 
gusto niya, nang mag-isa, 
sa abot ng kanyang 
makakaya?

Dinibelop ng UMKC Institute for Human Development, UCEDD.  May karagdagang tools at materials sa lifecoursetools.com MAYO 2016
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Ano ang nagagawa nito
Ang trajectory ay isang daan. Ang LifeCourse Trajectory ay 
tumutulong sa mga indibidwal at mga pamilya na pag-isipan 
ang hinaharap. Unang-una, pag-isipan ang hinaharap na 
NAIS ng táong may kapansanan. Pagkatapos, pag-isipan ang 
hinaharap na AYAW ng táong iyon. Pagkatapos ay gamitin ang 
blangko sa paligid ng mga arrow upang isulat ang mga aksyon 
at mga karanasan na makakatulong patungo sa pananaw ng 
pagkakaroon ng mabuting pamumuhay.  Mainam din ang 
isulat ang mga aksyon at mga karanasan na nagpapanatili sa 
tao sa daan patungo sa buhay na ayaw niya, upang maiwasan 
niya ang mga ito, kung maaari.

Paano ito nakakatulong
Ang isang pananaw ng mabuting pamumuhay ay maaring 
para sa matagal pang panahon. Maaring piliin ng mga taong 
pag-isipan ang kung saan nila gusto mamuhay makalipas 
ang tatlong taon. O kung anong uri ng trabaho sa darating 
na panahon ang magbibigay-ligaya sa kanila, kung saan nila 
madadama ang kasiyahan na may nagawa sila.

Ang isang pananaw ng mabuting pamumuhay ay maari ring para 
sa darating na mas maikling panahon sa hinaharap. Sa “Trajectory 
ni Derek para sa mga Darating na Ilang Linggo”,  kinausap ni 
Derek ang kanyang ina upang lumikha siya ng pananaw ng 
kanyang mabuting pamumuhay para sa darating na ilang linggo 
upang tulungan siyang maging masaya, ligtas, at konektado sa 
mga kaibigan at pamilya habang siya’y nangailangang manatili 
sa tahanan noong may coronavirus pandemic. Maraming mga 
biglang pagbabago sa kanyang rutina, at napansin ni Derek na 
ang pagkakaroon ng pananaw at plano ay nakatulong sa kanya na 
makayanan ang stressful na panahon.

Paano ito nakakatulong
Tingnan ang halimbawa ni Derek sa susunod na pahina. 
Gamitin ang blangkong worksheet upang gawin ang iyong 
pananaw para sa iyong mabuting pamumuhay.

1. Upang magsimula, tingnan ang blangkong Trajectory 
worksheet na ginawa para sa halimbawa ni Derek.

2. Pumili ng isa o higit pang mga parte ng iyong buhay na nais 
mong planuhin at isulat ang mga ito sa kaliwang bahagi ng 
worksheet. Mainam ang pumili ng mga parte mula sa iyong 
kinompletong Tool for Supporting a Vision worksheet. 
Mainam din ang pumili ng iba’t-ibang parte, depende sa 
kung ano ang mahalaga sa iyo.

3. Pagkatapos, sa kanang 
bahagi naman ng Trajectory 
worksheet, isulat kung ano ang 
gusto mo at kung ano ang ayaw 
mo sa bahaging iyon ng iyong 
buhay.

4. Ibahagi sa iyong planning team 
ang iyong pananaw para sa 
hinaharap. Matutulungan ka 
nilang gumawa ng action plan 
upang makakilos ka patungo sa 
direksyon ng iyong pananaw.

5. Ang Tool for Creating a Vision 
at ang LifeCourse Trajectory ay 
talagang mahusay kapag ginamit 
kasama ng lahat ng ibang 
person-centered thinking skills.  
Eto ang ilang benefits nito:

• Nag-aambag sila sa iyong 
pag-unawa ng kung ano ang 
mahalaga sa at mahalaga para 
sa isang tao. 

• Makapagbibigay sila ng mga 
insight tungkol sa kung sino 
ang maaring maging mahusay 
na match o maitutugma sa 
isang tao.

• Makapagbibigay sila ng 
impormasyon tungkol sa mga 
talent at skills ng isang tao. 

• Nagbibigay sila ng mga ideya 
para sa mga maaaring maging 
oportunidad, o mga naiibang 
oportunidad, upang magtatag 
ng mga makabuluhang 
koneksyon sa komunidad.

• Makakatulong sila sa tao at 
sa planning team na pag-
isipan ang mga magiging 
resulta, at ang mga suporta na 
kakailanganin upang mamuhay 
nang makabuluhan alinsunod 
sa kagustuhan ng indibidwal.

Ang AkingPangarap o Pananaw na Magkaroon ng 
Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad

SKILL: LifeCourse Trajectorykung paano 
gawin ito
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3.2    Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad

Mga Nilalaman
Bahagi 3: Mga Katangian ng Kalidad sa Home 
and Community-Based Services
Requirements ng Pagiging Mahusay ................................. 3.3 
Pagiging bahagi ng komunidad .......................................... 3.3
• Skill: Gifts and Capacities (Talent at Kakayahan) ........... 3.4
• Skill: Community Mapping (Paggawa ng Mapa                                    

ng Komunidad) ................................................................ 3.7
• Skill: Ano ang angyayari Dito ........................................ 3.10
• Skill: Presence to Contribution                                                         

(Pagpunta at Pag-contribute) ........................................3.13
Ang pagpili ng kung saan at kung paano maninirahan ........3.16
• Skill: Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon ...................3.17
• Skill: Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon ...............3.20
Ang pagkaroon ng pagka-pribado, karangalan, 
at respeto ............................................................................ 3.22 
• Skill: Communication Chart .......................................... 3.23
• Skill: Mga Rutina at mga Ritwal .................................... 3.26
• Skill: Learning Log ......................................................... 3.29
Kalayaan ............................................................................. 3.32
• Skill: Mga Magandang Araw/Masasamang Araw .........3.33
• Skill: Perpektong Linggo ............................................... 3.36
Pagpili ng services, at sino ang maglalaan 
ng mga ito ........................................................................... 3.38
• Skill: Matching (Pagtugma) .......................................... 3.39
• Skill: Donut Sort ............................................................. 3.43
Mga Karagdagang Bagay na Dapat 
Isaalang-alang ng Residential Providers .......................... 3.46
• Skill: 4+1 na mga Katanungan  ...................................... 3.47
• Skill: Person-centered Approach sa Panganib ..............3.51

Paano gagamitin ang Mabuting 
Pamumuhay sa Aking Komunidad
Maari mong i-download ang patnubay na ito at ibahagi ito sa 
iba. Ang Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad ay nilikha 
upang tulungan ang mga taong may mga kapansanan at ang 
service providers na mas maunawaan ang mga karapatan at 
mga tungkulin upang mamuhay nang mabuti sa komunidad. 
Ipinapaliwanag ng Bahagi 1 kung ano ang Patakaran sa Home 
and Community-Based Services at kung paano ito makakatulong 
sa mga taong may mga kapansanan upang manirahan sila sa 
komunidad tulad ng ibang mga taong walang mga kapansanan.

Sa Bahagi 2, ang resources mula sa Charting the Life Course ay 
maaring gamitin upang makapagplano kung paano magkakaroon 
ng mainam na buhay sa komunidad. Inilalarawan naman ng 
Bahagi 3 ang bawat katangian ng mahuhusay na home and 
community-based services; ito’y may mga katanungan upang 
maaseso ang progreso at malaman kung saan maaring patuloy 
na humusay. May ibinibigay na mga halimbawa ng ilang person-
centered approaches (mga pamamaraan na nagbibigay-priyoridad 
sa indibidwal) upang tulungan ang mga indibidwal na may mga 
kapansanan at ang providers na bigyan-pansin ang pangarap ng 
isang tao na magkaroon ng mabuting pamumuhay. Ang person-
centered approaches na nakalarawan sa Mabuting Pamumuhay 
sa Aking Komunidad ay makakatulong din sa providers na 
matugunan ang mga pangangailangan ng home at community-
based settings. Ang Bahagi 4 ay may mga mainam na tip kapag 
makikipagtulungan sa isang planning team upang masuportahan 
ang pangarap na magkaroon ng mabuting pamumuhay gamit 
ang person-centered planning, at iba’t-ibang resources para sa 
karagdagang impormasyon.

Mga Pasasalamat
Maraming salamat sa iba’t-ibang contributors na tumulong sa 
paglikha ng patnubay na ito

HCBS Peer Partner Advisory Committee
Dave Mulvey, HCBS Peer Partners Project Coordinator

Diva Johnson, Tri-Counties Regional Center 

Harry Bruell, PathPoint

Judy Linares, UCP Work Inc.

Kathy Webb, UCP Work Inc.

Mark O’Keefe, Tri-Counties Regional Center

Mary Beth Lepkowsky, Helen Sanderson Associates USA 

Michele Ferrall, CPES/Novelles

Nikisa Simmons UCP-LA

Tina Calderaro-Mendoza, Tri-Counties Regional Center

Ang Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad ay pinondohan 
ng isang grant mula sa California Department of Developmental 
Services at naglalaman ito ng mga tuntunin at mga konsepto na 
idinebelop at ginamit dito nang may pahintulot ng The Learning 
Community for Person-Centered Practices. http://tlcpcp.com/

Ang mga kuwento at mga halimbawa  ay  nagmula kay  Sue 
Goss, Diva Johnson, Rebecca Martinez, David Mulvey, Valerie 
Nix, Michael Kaszycki, Derek Smith at Mary Beth Lepkowsky. Ang 
ibang mga tao naman ay may kagandahang-loob na nagbigay 
ng pahintulot upang maibahagi ang iba’t-ibang person-centered 
resources.

Helen Sanderson Associates USA 
https://helensandersonassociates.com

John O’Brien at Beth Mount 
https://inclusion.com/product/make-a-difference-a-guidebook-
for-person-centered-direct-support

Line Plourde-Kelly Kapuskasing & District Association for 
Community Living (KDACL) 
http://www.kdacl.com

Charting the Lifecourse 
https://www.lifecoursetools.com

Inedit ni: Mary Beth Lepkowsky, Dave Mulvey, at Eugene Baldwin

Translations/pagsasalin sa ibang mga wika: Inline Translation 
Services 

Design: Julie Barclay

Mayo 2020
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Pagiging Bahagi ng Komunidad

Mga Kalidad na Kinakailangan sa HCBS Services
May limang requirements sa kalidad sa HCBS Rule. Ang bawat requirement ay inilalarawan sa 
tatlong mga seksyon:

• Inilalarawan ng unang seksyon kung ano ang ibig sabihin ng requirement.
• Nakakatulong ang pangalawang seksyon na mapag-isipan kung gaano kahusay natutupad ang 

requirement na ito at kung ano ang maaring magbago upang gawin pa itong mas mahusay.
• Inililista ng pangatlong seksyon ang person-centered thinking tools at practices na nakakatulong; 

magbibigay ng ilang mga halimbawa nito.

Pagiging Bahagi ng Komunidad
Kalidad na Kinakailangan #1: Pagiging Bahagi ng Komunidad
Ang ibig sabihin nito’y ang mga taong may mga kapansanan ay may parehong mga pagkakataong maging 
isang aktibo at kasaling miyembro ng kanilang kapitbayahan at komunidad, tulad ng isang taong walang 
mga kapansanan. Ang mga tao ay dapat may mga pagkakataong:
• makahanap ng kompetitibong trabaho, kung saan makapagtratrabaho sila kasama ng ibang mga 

taong walang mga kapansanan.
• lumahok sa mga lokal na aktibidad.
• mag-access ng mga serbisyo sa komunidad tulad ng pag-access ng ibang mga taong walang mga 

kapansanan.

Kumusta ang iyong sitwasyon?
Sinusuportahan ba ng provider ang tao na gumugol ng panahon sa mga lugar kung saan nagpupunta 
ang ibang mga taong naninirahan sa iyong komunidad? (mga halimbawa: mga tindahan, restaurants, 
bangko, simbahan). Oo Hindi 
Sinusuportahan ba ng provider ang tao na gawin ang gusto niya sa kanyang komunidad? (mga 
halimbawa: pagpunta sa gym, sa library, sa isang klase). Oo Hindi  
Tumatanggap ba ang mga indibidwal ng mga serbisyo sa mga parehong lugar tulad ng para sa mga tao 
walang mga kapansanan? Oo  Hindi  
Sinusuportahan ba ng provider ang tao na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa komunidad, 
hangga’t maaari? Oo Hindi 
Kung sinagot ng “hindi,” anong mga pagbabago ang maaring gawin upang ang mga tao ay 
makakuha ng karagdagang pagkakataon na maging bahagi ng komunidad?

Ang person-centered thinking tools at mga gawi na makakatulong
Ang ilang mga tanging halimbawa upang 
makamit ang kalidad sa bahaging ito
• Mga Talent at mga Kakayahan “Sino Ako?”
• Community Mapping.
• Presence to Contribution.
• Ano ang Nangyayari Dito.

Iba pang skills na maaring makatulong sa 
pagkuha at pagdokumento ng impormasyon 
• Mahalaga sa / Mahalaga para sa.
• Matching.
• Mga Rutina at Mga Ritwal.
• Magandang Araw / Masamang Araw.
• Gumagana / Hindi Gumagawa. 
• Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon.
• Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon. 
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Mga talent 
ng utak

Mga talent 
ng puso Mga talent ng 

pagkukuwento 
at identidad

Ano ang nagagawa 
nito
Tinitingnan ang mga talent, 
skills, at mga kakayahan, kung 
saan mahusay ang isang tao, at 
kung anong mga kalidad ang 
maaari nila i-contribute.

Paano ito 
nakakatulong
Hinihikayat tayo nito na pag-
isipan ang mga sitwasyon 
kung saan ang tao ay maaring 
magbigay ng kontribusyon sa iba.

Paano ito gagamitin
Imbitahin ang tao na magsalita 
tungkol sa isang panahon kung 
saan nakagawa ng magandang 
pagkakaiba para sa iba ang 
isang bagay na ginawa nila, at 
na nagbigay sa taong ito ng 
“magandang pakiramdam.”

Gamitin itong batayan para sa 
ibang mga kuwento mula sa ibang 
mga taong talagang nakakakilala 
sa kanya, tungkol halimbawa sa 
ibang panahon nang ang tao ay 
may napakagandang bagay na 
ginawa.

Isaalang-alang kung ano ang 
sinasabi nito sa atin tungkol 
sa mga talent, skills, at mga 
kontribusyon ng tao.

Ang mga talent ng kamay (at mga 
paa at boses) ay mga kakayahan at 
skills na maaring i-contribute ng 
isang tao. Ang ilang mga halimbawa 
nito ay: 
• pagsayaw, pagkanta, pag-arte.
• pag-type, pag-drawing, pag-ayos 

ng mga hugis at mga kulay, pag-
decorate.

• paggamit ng computer. 
• pagkatha ng musika, pagtahi.
• pagtrabaho nang masigasig, 

gamit ang lakas ng katawan. 
• kakayahang mag-sign language, 

kakahayang magsalita o 
makaunawa ng ibang wika.

Mga talent ng 
kamay (at mga 

paa at boses)

Ang mga talent ng puso ay mga hilig, 
pagiging masigasig, personal na hilig, at 
ang mga kabutihan ng mga relasyon na 
naibabahagi ng isang tao sa iba, tulad ng: 
• pagtanggap sa mga tao, pasyensiya, 

lakas ng loob, pagkawalang tiyaga 
dahil gusto nang kumilos sa halip na 
salita lamang. 

• pagiging sensitibo sa iba, pagiging 
lubos na masigla, kagustuhang 
magkaroon ng kaayusan, kakayahang 
makinig.

• kagustuhang magkaroon ng 
katarungan, hilig sa kalikasan, 
kakayahang tulungan ang mga taong 
mahiyain, spiritual talent.

Ang ilang mga halimbawa ng 
talent ng pagkukuwento at 
identidad ay ang mga karanasan, 
kaalaman, mga tungkulin, mga 
alalahanin ukol sa responsibilidad, 
mga uri ng pagiging bahagi ng 
pamilya, relihiyon, pambansa o 
etnikong grupo, at citizenship, o 
pagiging miyembro ng isang club.

Kabilang sa mga talent ng utak 
ang kaalaman, mga katanungan, 
karanasan, at impormasyon na 
maaring maibahagi ng isang tao. Ang 
ilang mga halimbawa nito ay: 
• ang siyasatin ang ibang mga tao, 

pag-organisa at pag-classify sa mga 
bagay.

• mga route sa biyahe, balita sa 
sports, impormasyon para sa fans, 
tsismis.

• lokal na kasaysayan, trivia.
• creative thinking, math, paglutas ng 

mga puzzle.
• hilig sa politiko, kagustuhang mag-

isip at pag-usapan ang malalaking 
katanungan.

©2010. Inclusion Press. Reserbado ang Lahat ng 
mga Karapatan. Ginamit nang may pahintulot 
mula kay John O’Brien at Beth Mount. Make a 
difference A guidebook for person-centered 
direct support. Inclusion press: 
htps://inclusion.com/product/make-a-
difference-bundle

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Mga Talent at mga Kakayahan: “Sino Ako?” Paano ito 
gagawin

htps://inclusion.com/product/make-a-difference-bundle
htps://inclusion.com/product/make-a-difference-bundle
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Tyler
Tiningnan ng support staff ni Tyler ang mga 
bagay kung saan mahusay si Tyler, at na maaring 
makatulong sa pagtatag niya ng mga koneksyon at 
sa pagsuporta niya sa kanyang lokal na komunidad. 
Natutunan nila na si Tyler ay mahilig makihalubilo 
sa ibang tao, at gustong-gusto niyang tumulong. 
Ang kanyang relihiyon at spirituality ay lubos na 
mahalaga sa kanya at mahilig niyang ibahagi ito. Si 
Tyler ay mahusay mag-ayos ng mga bagay at kaya 
niyang ayusin ang halos anumang bagay. Gusto ni 
Tyler na mayroon siyang ginagawa, kaya gumawa na 
tayo ng plano nang makapagsimula na tayo!

• Kayang ayusin ang kahit anong 
bagay 

• Gumagamit ng computer
• Marunong mag-hardin 
• Yoga
• Church service 
• Pagluluto
• Fundraising support

• Alam niya kung paano malaman 
kung paano gawin ang mga bagay. 

• Researcher
• Electronic at computer repair
• Facebook-learning
• Connecting
• Pag-train sa ibang mga tao

• Gusto rin niya makatulong sa 
iba. Matulungin

• Hospitality
• Mabait at madaling kausapin
• Palatawa 
• Laging positibo at masaya

• Laging nais tumulong 
• Spirituality
• Pag-aaral ng relihiyon/bibliya 
• Pagkuha ng kaalaman tungkol 

sa epilepsy

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Mga Talent at mga Kakayahan: “Sino Ako?”pagbabahagi ng 
mga kuwento

Mga kamay at paa at boses Utak

Puso
Kasaysayan at Identidad
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Mga kamay at paa at boses
Utak

Puso
Kasaysayan at Identidad

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Mga Talent at mga Kakayahan: “Sino Ako?”
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Ano ang nagagawa nito
Ang community mapping ay graphic na 
paglalarawan ng kung ano ang nangyayari sa 
komunidad – mga lugar at mga tao. Ito’y isang 
paraan upang matutunan ang mga posibleng 
ugnayan sa iyong komunidad.

Paano ito nakakatulong 
Nakakatulong ito na matuklasan kung ano ang 
unique tungkol sa komunidad at mga lugar 
na karaniwang ginagamit upang magpulong-
pulong. Makikita rito kung ano ang ginagawa 
ng mga tao upang maglibangan, at kung saan 
nadadama ng mga tao na sila’y minamahalaga 
at malugod na tinatanggap. Kinikilala nito ang 
mga organisasyon at mga network sa iyong lokal 
na komunidad. Pinagtutugma nito ang mga 
hilig, talent, at skills ng tao sa kung ano ang nasa 
komunidad.

Paano ito gagamitin
Imbitahin ang mga tao na gumawa ng mapa 
kung saan ilalagay ang mga makabuluhang 
lugar at mga tao. Manguha ng impormasyon 
sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba, 
pagtingin sa dyaryo, newsletters, at internet. 
Tanungin: 
• Anong mga lugar ang hindi nangangailangan 

ng transportasyon?
• Anong mga lugar ang nangangailangan ng 

transportasyon?
• Ano ang mga pangunahing kalye para sa 

shopping at entertainment? 
• Ano ang mga pampublikong lugar 

(community centers) kung saan nagpupunta 
ang mga tao? 

• Saan ang sentro ng komunidad? 
• Ano ang mga paboritong lugar para mag-

shopping? 
• Ano ang unique sa iyong komunidad? 
• Ano ang mga ‘di-pormal na lugar kung saan 

nag-iistambay ang mga tao? 
• Sino ang mga taong matulungin at saan sila 

mahahanap?

Bago ka ba sa 
isang komunidad? 
Magtanong sa 
iyong Chamber of 
Commerce, Welcome 
Wagon, o Parks 
and Recreation. 
Maghanap ng local 
resource person na 
tutulong sa iyo na 
gawin ang iyong 
mapa.

Ipinapakita ng template dito ang mga 
oportunidad upang magtatag ng mga 
koneksyon; klasipikado rin sa template kung 
alin ang nangangailangan ng transportasyon at 
kung alin ang hindi.

Bukod pa rito, hinihikayat ka ng template na 
tingnan ang iba’t-ibang mga aspeto ng buhay 
sa komunidad: 

• Pamilya at Mga Kaibigan. 
• Buhay sa Komunidad.
• Mga oportunidad upang magtrabaho at 

matuto.
• Mga Grupo sa Komunidad. 
Ang iyong mapa ay dapat mag-focus sa 
kung ano ang mahalaga sa indibidwal na 
sinusuportahan mo, bukod pa sa pagbigay 
sa kanila ng mga bagong oportunidad na 
masusubukan.

Upang suportahan ang mga tao upang sila’y 
maging mga minamahalagang miyembro ng 
kanilang komunidad, kailangang maunawaan 
natin kung saan may mga oportunidad upang 
makapagtatag ng mga koneksyon sa lokal na 
komunidad. May iba’t-ibang mga paraan upang 
magdibelop ng mga community map. 

• Maaari kang mag-pin ng mga flag sa isang 
papel na mapa. 

• Gamitin ang Google Maps o Google Earth 
upang gumawa ng custom map overlays. 

• Pumili ng istilo ng pagmapa at subukan ito. 

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Paggawa ng Mapa ng Komunidad

Pamilya at Mga 
Kaibigan

Buhay sa 
Komunidad

Mga Oportunidad 
upang 
Magtrabaho at 
Matuto

Mga Grupo sa 
Komunidad

Maaaring 
lakarin 

Kailangan ng transportasyon 

Paano ito 
gagawin
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Pamilya at Mga Kaibigan Buhay sa Komunidad

Mga Oportunidad upang 
Magtrabaho at Matuto

Mga Grupo sa Komunidad

Maaring lakarin 

Kailangan ng transportasyon 

Pamilya
Sherry
Shawn
Brian
Braden
Pam
David
Pat (ina)
Chuck (stepdad)

Mga kaibigan
Lisa
Jeff (C4H)
Jo

CVS
Savemart
Starbucks

Comcast Internet (home 
based work)
J&W Walker Farms (trabaho)
Northern California Epilepsy 
Foundation

Cycles 4 Hope
Supported Life Institute
State Council-RAC (Regional 
Advocacy Committee)
Bayside Adventure Church
Northern California Epilepsy 
Foundation

Tyler
Ang support staff ni Tyler ay nagsikap upang tulungan 
siyang makamit kung ano ang mahalaga sa kanya upang 
siya’y maging isang minamahalagang miyembro ng 
kanyang komunidad. Sila’y gumawa ng mapa ng kanyang 
komunidad kung saan ipinapakita ang mga tao at mga 
lugar na mahalaga sa kanya. Ipinapakita sa mapa ang mga 
lugar na maari niyang lakarin at mga lugar para kung saan 
kailangan niya ng transportasyon.

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Paggawa ng Mapa ng Komunidad

Crunch Fitness

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Paggawa ng Mapa ng Komunidad

Pamilya at Mga Kaibigan Buhay sa Komunidad

Mga Oportunidad upang Magtrabaho at Matuto Mga Grupo sa Komunidad

Maaring lakarin 

Kailangan ng transportasyon 
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Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Ano ang nangyayari dito

Ano ang nagagawa nito
Natutulungan kaming matutunan ang mga katangian, 
mga panlipunang patakaran, at mga tungkulin ng isang 
grupo.

Paano ito nakakatulong
Kinikilala nito ang mga bagay na magagawa upang 
matulungan ang tao na makibagay. Tinitingnan nito ang 
mga iba’t-ibang yugto ng interaksyon.

Paano ito gagamitin
Pag-isipan ang isang aktibidad na nais subukan ng isang 
tao. Gumawa ng listahan ng impormasyon ng “dapat 
malaman”.

Tanungin ang mga katanungan tulad nito: 

• Anong oras dumarating ang mga tao?
• Ano ang suot nila?
• Mayroon ba silang dinadala?
• Mayroon bang anumang mga hindi nakasulat na 

patakaran?
• Saan umuupo ang mga tao?
• Mayroon bang mga tungkulin ang mga tao?
• Mayroon bang anumang mga inaasahan ang indibidwal 

o ang grupo ng mga tao?
• Paano umaalis ang mga tao?

Paano ito 
gagawin

Tyler
Ang isa sa mga bagay na 
mahalaga kay Tyler ay ang 
paggamit ng kanyang mga 
talent upang tulungan ang 
iba. Mayroon siyang kaalaman 
at kakayahan upang ayusin 
ang iba’t-ibang mga bagay. 
Na-identify ng staff ang Cycles 
4 Hope bilang isang lugar sa 
kanyang komunidad kung saan 
maaring magustuhan niyang 
ibahagi ang kanyang skills. 
Hinanda ni Tyler at ng kanyang 
staff ang sumusunod na “Ano 
ang nangyayari dito” na analisis 
upang masigurado na si Tyson 
ay may impormasyon at suporta 
na kailangan niya upang maging 
isang minamahalagang kalahok.

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Ano ang nangyayari dito

Ano ang nangyayari dito 
Cycles 4 Hope

Anong oras dumarating ang mga tao?
6-9 p.m. Miyerkoles at Huwebes. Si Tyler ay nagpupunta kapag Miyerkoles.

Ito’y bukas anim na oras lamang bawat linggo (Miyerkoles at Huwebes. 6-9 p.m.)

Ano ang suot nila?
Isuot ang iyong Cycles 4 Hope t-shirt o ang iyong 
volunteer group t-shirt. Magsuot ng apron; 
mapupuno ka ng grasa at marurumihan ka.

Mayroon bang mga ‘di-nakasulat na patakaran 
na dapat kong malaman? 

Siguraduhing itatabi mo ang lahat ng tools 
pagkatapos ng iyong shift. Magligpit pagkatapos. 
Kapag pinagtanggal-tanggal mo ang iyong bike, 
mainam ang itabi ang lahat ng mga parte nito dahil 
maaari silang gamitin muli. Humingi ng tulong mula 
sa sinoman; handa kaming tumulong. 

May mga tungkulin ba ang mga tao?
Dalhin ang iyong bike sa isang QA mechanic (Jeff, 
Ed). Mag-merienda, kung mayroon; ang cookies 
ay paborito (mainam din ang magdala nito kung 
gusto mong mag-share)!

Paano umaalis ang mga tao?
Tulungan ang iba na makatapos. Si Tyler at ang 
kanyang staff ay nananatili at tumutulong sa 
paglilinis sa (pagwawalis, pagsisigurado na 
itinatabi ang lahat ng tools).

Paano ba makagagawa ng mga                        
koneksyon sa grupong ito?

Tingnan ang darating na events para mayroon 
kang impormasyon na kinakailangan upang 
lumahok. Umalis nang may pabiro, magbabay at 
sabihing: “See ya next week!” 

Ano ang “over-support”?
Kapag sinusuportahan mo si Tyler sa Cycles 4 
Hope, bigyan siya ng lugar; huwag basta lamang 
susundan-sundan siya. Huwag laging dumikit kay 
Tyler. Ayaw niyang ma-stigmatize.

Mayroon ba silang dinadala?
Magdala ng mahusay na attitude, maging 
handa na matuto, at kagustuhang makatulong.

Saan umuupo ang mga tao?
Kung busy ang lugar, maaari ka pa 
ring makapasok. Maaaring sa labas ka 
magtratrabaho.

Mayroon bang anumang individual o collective 
expectations (mga inaasahan sa akin)?

Libre ang programa. Ang Cycles 4 Hope ay 
palakad ng mga donation (maaari kang mag-
donate ng isang bike o ng supplies).

Paano ba magpakilala?
Makinig upang malaman kung may 
mangangailangan ng tulong, lalo na mga 
bagong volunteer. Kapag tapos na ang iyong 
bike, umaalis ang ilang tao, at ang iba naman 
ay tumutulong sa iba na makatapos.

Ano ang itsura ng mahusay na suporta para sa 
isang indibidwal na sinusuportahan mo?

Kung si Tyler ay nagka-seizure, siguraduhing 
hindi siya nasaktan; bigyan siya nang ilang 
minuto at babalik din siya sa kanyang 
ginagawa.

Anong resources o equipment ang 
kinakailangan?

Maaari mong dalhin ang iyong sariling bike 
tools, o maaari mong hiramin ang bike tools 
nila.
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Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Ano ang nangyayari dito

Ano ang nangyayari dito
Anong oras dumarating ang mga tao?

Ano ang suot nila?

Mayroon bang mga ‘di-nakasulat na patakaran 
na dapat kong malaman?

May mga tungkulin ba ang mga tao?

Paano umaalis ang mga tao?

Paano ba makagagawa ng mga
koneksyon sa grupong ito?

Ano ang “over-support”?

Mayroon ba silang dinadala?

Saan umuupo ang mga tao?

Mayroon bang anumang individual o collective 
expectations (mga inaasahan sa akin)?

Paano ba magpakilala?

Ano ang itsura ng mahusay na suporta para 
sa isang indibidwal na sinusuportahan mo?

Anong resources o equipment ang 
kinakailangan?
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Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Presence to Contribution (Pagpunta at Pag-contribute)

Paano ito 
gagawin

Ano ang nagagawa nito
Ito’y isang paraan ng pakikipag-usap sa isang taong 
sinusuportahan ng iyong team upang makahanap ng mga 
paraan upang makabahagi ang tao sa kanyang komunidad.

Matutulungan ka nitong irekord kung ano ang hilig ng 
isang tao (o kopyahin ito mula sa kanilang one-page 
profile), kung ano ang ibig sabihin ng pagpunta sa isang 
aktibidad at kung ano ang magagawa niya upang mas 
makapag-contribute siya.

Paano ito nakakatulong
Ito’y nagbibigay ng istruktura na pag-iisipan tungkol sa 
ginagawa ng isang tao araw-araw, upang makita natin 
ang mga oportunidad para makagawa siya ng mga 
bagong koneksyon, makakilala siya ng ibang mga tao, at 
makapagbigay siya ng kontribusyon sa komunidad.

Paano ito gagamitin
Alamin kung ano ang mga aktibidad na sinalihan na ng 
taong iyon, o kung saan niya gustong sumali. Tukuyin kung 
nasaan ito sa kasalukuyan sa graphic na ‘from Presence 
to Contribution’. Pagkatapos ay magtulungan kayo upang 
ikilos ang aktibidad mula sa “pagpunta doon” patungo 
sa “pagiging naroroon”, “aktibong paglahok” patungo sa 
“paggawa ng koneksyon”, “paggawa ng koneksyon” patungo 
sa “kontribusyon”.

Ano ang mga dapat tanungin
• Aling mga aktibidad ang maaaring isaalang-alang na 

makakatulong sa pagdibelop ng relationships?
• Ano ang maaaring makita natin kapag talagang 

kumokonekta ang tao?
• Ano ang maaaring makita natin kung ang tao ay nag-

invest sa komunidad?
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Tamara
Ayon sa aming community 
mapping, ang simbahan ay 
isang lugar sa komunidad kung 
saan may koneksyon si Tamara. 
Ilang beses na nahuhulí si 
Tamara patungo sa simbahan, 
at kadalasan ay umaalis siya 
bago pa man matapos ang 
services. Nang naging mas 
komportable siya sa simbahan, 
pinagpasiyahan ng kanyang 
support staff na gamitin ang 
Presence to Contribution 
tool upang humanap ng mga 
paraan kung paano maging 
isang mahalagang miyembro 
si Tamara ng kanyang church 
community. Mahusay na 
nag-focus ang kanyang team 
sa paggamit ng Presence to 
Contribution sa simbahan. 
Dahil sa mga pagsisikap na 
ito, nagkaroon si Tamara, 
ang kanyang support staff, 
at ang church community 
ng napakaraming mabuting 
karanasan.

Aktibidad
Pagpunta sa simbahan

Pagpunta Doon 
• Pagpunta sa Simbahan
• Ang magpunta doon 
• 
Kapag Naroroon 
• Makipagkamayan 
• Kumanta ng Hymns
• Magkomunyon 

Aktibong Paglahok 
• Trick or Treating
• Pagpunta sa mga aktibidad na 

nangyayari sa ibang mga araw 
• Visiting Teaching 
• 4th of July flag raising
• Service projects

Paggawa ng Koneksyon 
• OK lamang sa staff ang lumapit ang iba 

kay Tamara
• Pagbisita sa foyer bago at pagkatapos ng 

sakramento 
• Dumating nang 10 min. bago magsimula 

Pag-contribute 
• Pag-donate sa Goodwill
• Pagbigay ng kontribusyon sa simbahan 
• Pag-alay ng pag-aayuno 
• Service Projects

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Presence to Contribution (Pagpunta at Pag-contribute)

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Aktibidad
Pagpunta sa simbahan

Pagiging Bahagi ng Komunidad

SKILL: Presence to Contribution (Pagpunta at Pag-contribute)

Aktibidad

Pagpunta Doon

Kapag Naroroon

Aktibong Paglahok

Paggawa ng Koneksyon

Pag-contribute

*Ginamit nang may pahintulot mula sa Helen Sanderson Associates
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Pagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay

Kalidad na Kinakailangan #2: Choice
Ang ibig sabihin nito’y sinusuportahan ng setting ang taong may kapansanan na piliin kung 
saan siya maninirahan at kung paano siya mamumuhay, pati na sa mga setting kung saan 
naninirahan at gumugugol ng panahon ang mga taong walang mga kapansanan. Para sa 
residential settings, kasama rito ang pagkakaroon ng opsyon para sa isang pribadong kuwarto, 
kung ito’y available.

At ano ang iyong sitwasyon?
Pinili ba ng tao ang lugar kung saan siya maninirahan? Oo Hindi 

Pinili ba ng tao kung sino ang magiging kasama niya sa tirahan? Oo Hindi

Kung sinagot ng “hindi,” anong mga pagbabago ang dapat gawin upang 
magkaroon ng choice ang mga tao?

Person-centered thinking tools at mga gawi na makakatulong
Mga ilang halimbawa upang makamit ang kalidad sa bahaging ito
• Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon.
• Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon.

Iba pang skills na maaring makatulong sa pagkuha at pagdokumento ng impormasyon
• Mahalaga sa / Mahalaga para sa
• Matching
• Mga Rutina at Mga Ritwal
• Magandang Araw / Masamang Araw
• Gumagana / Hindi Gumagana

Pagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay
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Ano ang nagagawa nito
Malinaw na ipinapakita ng profile ukol sa paggawa ng 
desisyon kung paano gumagawa ng desisyon ang isang tao 
at kung paano niya gustong masuportahan sa paggawa ng 
desisyon. Ito’y magagamit kasabay ng Kasunduan Ukol sa 
Paggawa ng ng Desisyon upang tulungan ang mga tao na 
magkaroon ng choice at kontrol sa kanilang mga buhay.

Inilalarawan nito kung paano magbigay ng impormasyon 
sa paraan na mainam sa taong iyon. Maging kung paano 
niya gustong ayusin mo ang iyong wika, kung gusto niya 
ng mga nakasulat na salita, mga simbolo o mga retrato, o 
siguro isang audio format.

Paano ito nakakatulong
Ang mga seksyon ng profile ukol sa paggawa ng desisyon 
ay makakatulong sa atin na suportahan ang isang tao na 
maunawaan ang choices na mapagpipilian niya, nang 
makagawa siya ng mga may-kaalamang desisyon. Ito’y 
lubos na mahalaga kapag nag-iisip tungkol sa pahintulot at 
kapasidad.

Paano ito gagamitin
Kumuha ng impormasyon mula sa taong iyon at sa mga 
kilalang-kilala niya upang kumpletohin ang limang mga 
seksyon ng proseso ng paggawa ng desisyon:

1. Paano ko gustong makakuha ng impormasyon.
2. Paano magpakita sa akin ng choices. 
3. Mga paraan kung paano mo ako matutulungang 

makaunawa.
4. Kailan ang pinakamainam na panahon para sa akin na 

gumawa ng mga desisyon?
5. Kailan hindi magandang panahon para sa akin na 

gumawa ng desisyon?
Kapag kinokompleto mo ang isang profile ukol sa paggawa 
ng desisyon kasama ng isang tao, tingnan ang kanyang 
one-page profile at communication chart. Tingnan kung 
ano ang sinasabi nito tungkol sa mga pinakamabuting 
panahon at mga paraan upang suportahan ang taong iyon 
na gumawa ng desisyon. 

Maaaring makatulong na isipin ang isang desisyon na 
ginawa ng taong iyon sa nakaraan, at isipin kung ano ang 
mainam na ginawa, at kung ano ang hindi mainam na 
ginawa, at kung paano siya sinuportahan.

Pagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay

SKILL: Profile Ukol sa Paggawa ng DesisyonPaano ito 
gagawin
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Pagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay

SKILL: Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon

Angie
Si Angie ay masayahin at malinaw niyang naipapaalam 
sa iyo kung ano ang gusto niya at kung ano at hindi niya 
gusto. Nakatira siya kasama ng tatlong ibang mga babae 
at mayroon siyang direct support upang tulungan siya 
buong araw. Si Angie ay hindi gumagamit ng maraming 
mga salita upang makipagkomunika, at umaasa siya sa 
kanyang mga aksyon upang ipaalám sa iba kung ano 
ang nararamdaman niya. Kapag nadarama ni Angie na 
hindi niya makontrol ang mga nangyayari sa paligid niya, 
halimbawa, kung paano niya nais gugulin ang kanyang 
panahon, maaring manigaw siya, maghagis ng mga bagay, 
o maari niyang saktan ang mga tao upang ipaalam sa iyo 
na siya’y naiinis.

Ang staff sa tirahan ni Angie ay tumulong sa kanyang 
magkompleto ng isang profile ukol sa paggawa ng 
desisyon at isang kasunduan ukol sa paggawa ng desisyon. 
Natutunan ng staff kung paano suportahan si Angie sa 
paggawa ng mga desisyon at kung paano siguraduhin 
na siya’y may kontrol sa mga mahahalagang desisyon sa 
kanyang buhay.

Paano gusto 
ni Angie 
makakuha ng 
impormasyon...

Mula sa kanyang 
paboritong staff. 
Itinuturo niya.
Mga retrato 
(hindi gumagana 
ang line 
drawings).
Ilang mga senyas 
o pagkumpas.

Paano ipakita kay 
Angie kung ano ang 
kanyang mapipili...

Hayaan ang staff 
na nagugustuhan 
ni Angie na mag-
alok ng ilang mga 
mapagpipilian 
sa pamamagitan 
ng pagtuturo, 
pagpapakita ng mga 
retrato, o paggamit 
ng mga senyas na 
nalalaman niya. 
Magtiyaga at bigyan 
siya ng panahon na 
maproseso niya ito at 
na makapili.

Mga paraan 
kung paano mo 
matutulungan si 
Angie...

Linawin kung ano 
ang panahong 
pinag-uusapan. 
Pinag-uusapan 
mo ba ang 
kasalukuyang 
panahon, o bukas? 
Ipakita sa kanya 
ang kalendaryo.

Kailan ang 
pinakamainam na 
panahon upang 
gumawa ng desisyon 
si Angie?

Kapag kayo lang 
dalawa ang nag-uusap. 
Kapag tahimik at 
kalmado ang panahon. 
Kapag si Angie ay hindi 
naiistorbo ng ibang 
mga aktibidad. 

Kailan hindi 
magandang panahon 
upang magdesisyon si 
Angie?

Kapag si Angie ay 
tense. Kapag ang 
kanyang kapaligiran 
ay magulo at maingay. 
Kapag may ibang 
nakakaistorbong 
aktibidad na 
nangyayari sa kanyang 
paligid. Kapag palabas 
si “Barney” sa TV.

pagbabahagi ng 
mga kuwento

Kapag si Angie ay may 
karagdagang choice at kontrol 
sa kanyang buhay, hindi siya 
naninigaw, hindi siya nagbabato 
o naghahagis ng mga bagay, at 
hindi siya nananakit sa iba. Siya 
rin ay mas malamang na maging 
masayahin sa iba!
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Paano ko 
gustong 
makakuha ng 
impormasyon.

Paano magpakita 
sa akin ng 
choices.

Mga paraan kung 
paano mo ako 
matutulungang 
makaunawa.

Ano ang pinakamainam 
na panahon para sa 
akin na gumawa ng 
mga desisyon?

Kailan hindi 
magandang 
panahon para sa 
akin na gumawa 
ng desisyon?

PPagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay

SKILL: Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon
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Angie 
Ang Kasunduan ni Angie Ukol sa Paggawa ng Desisyon ay 
batay sa ating natutunan mula sa kanyang Profile Ukol sa 
Paggawa ng Desisyon.

Si Angie ay lumikha ng isang kasunduan ukol sa paggawa 
ng desisyon batay sa kung ano ang ibinahagi niya sa 
kanyang profile ukol sa paggawa ng desisyon. Upang 
suportahan siya sa pagsagawa ng kanyang kasunduan, ang 
staff ay gumawa ng isang set ng wallet-size na mga retrato 
ng mga tao, kaibigan, at mga bagay na mahalaga kay Angie.  
Makikita sa mga retrato ang kanyang pamilya (tutulungan 
siya ng staff na tawagan sila), ang opisina ng doktor (upang 
maghanda para magpunta doon), ang kanyang staff 
(kapag maaari, mapipili niya kung sino ang gusto niyang 
umalalay sa kanya), at marami sa kanyang mga paboritong 
bagay, kabilang ang kanyang stuffed animals, at si Barney. 
Nakatulong ang mga retratong ito kay Angie na gumawa 
ng choices tungkol sa kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng 
ganoong kontrol sa kanyang buhay ay lubos na nakabawas 
sa mga maproblemang nakapaninira at agresibong kilos na 
dating lumalabas kapag hindi siya pinakikinggan.

Mga mahalagang desisyon sa 
aking buhay. . .

• Kanino ko ginugugol ang aking 
panahon (staff, mga kaibigan)?

• Anong mga aktibidad ang 
aking nilalahukan?

• Pagkain (ano, kailan, saan). 
• Mga gamot - Health Care

Sino ang gumagawa ng 
huling desisyon?

Si Angie.

Ano ang magagawa ko upang magkaroon ng karagdagang 
kontrol sa aking buhay?
Maghandang ipakita kay Angie (pagtuturó - mga retrato) kung 
ano ang kanyang choices kapag tahimik ang panahon. Alamin 
kung ano ang nagpapahinahon kay Angie (Barney video)

Pagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay

SKILL: Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon pagbabahagi ng 
mga kuwento

Paano ba ako dapat tumulong?

Gusto ni Angie na bigyan siya ng staff ng ilang 
choices batay sa kung ano ang mahalaga sa 
kanya. Magpakita sa kanya ng mga retrato, 
linawin kung ano ang takdang panahon. 
Gamitin ang Kalendaryo. 

Maghandang ipakita kay Angie (pagtuturó - 
mga retrato) kung ano ang kanyang choices 
kapag tahimik ang panahon. Alamin kung ano 
ang nagpapahinahon kay Angie (Barney video). 
Natutuwa si Angie kapag nagpupunta siya sa 
Doktor pero dapat mo sabihin ito sa kanyang 
nang maaga. Gusto niya ng applesauce kasama 
ng kanyang gamot.
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Pagpili ng Kung Saan Maninirahan at Kung Paano Mamumuhay

SKILL: Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon

Mga mahalagang desisyon sa 
aking buhay

Paano ba ako dapat 
tumulong?

Sino ang gumagawa ng huling 
desisyon?

Ano ang magagawa ko upang magkaroon ng karagdagang 
kontrol sa aking buhay?
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Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto 

Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto 
Kalidad na Kinakailangan #3: Mga Indibidwal na Karapatan
Ang setting ay sumusuporta sa mga indibidwal na karapatan, kabilang ang pagka-pribado, 
karangalan, paggalang, at ang pagiging malaya mula sa pamimilit at pagpigil. Ang ilan sa mga 
indibidwal na karapatan na mayroon ang isang taong may kapansanan ay:

• ang kakayahang mag-lock ng iyong mga pintuan.
• ang magamit ang telepono kapag gusto mo.
• ang lumabas-pasok kapag gusto mo.
At ano ang iyong sitwasyon?
Ang indibidwal ba ay nakakakuha ng personal na lugar at panahong makapag-isa                     
kapag tumatanggap siya ng mga serbisyo? Oo Hindi
Makakalabas-pasok ba ang indibidwal kapag gusto niya? Oo Hindi
Maari bang magkaroon ng mga bisita at makatanggap ng mga serbisyo ang                         
indibidwal sa kanyang tinitirahan? Oo Hindi
Nakikinig ba ang mga tao kapag nagsasalita ang indibidwal para sa kanyang sarili? Oo Hindi

Kung sinagot ng “hindi,” anong mga pagbabago ang dapat gawin upang ang indibidwal ay 
mabigyang-galang?

Person-centered thinking tools at mga gawi na makakatulong
Mga ilang halimbawa upang makamit ang kalidad sa bahaging ito
• Communications Tools.
• Mga Rutina at mga Ritwal.
• Magandang Araw / Masamang Araw.

Iba pang skills na magagamit sa pagkuha at pagdokumento ng impormasyon
• Mahalaga sa / Mahalaga para sa
• Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon
• Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon
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Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 

SKILL: Communication Chart

Alamin kung Ano ang Komunikasyon, 
Kung Paano Ito Gagamitin at 
Irerekord 
Ano ang nagagawa nito
Ang communication chart ay isang simple pero mabisang 
paraan upang irekord kung paano nakikipagkomunika ang 
isang tao gamit ang mga salita at kilos. 

Ang tool na ito ay makakatulong sa atin na mag-focus sa 
sinusubukong ikomunika ng isang tao, gumagamit man 
sila ng mga salita o hindi. Mainam din ito kung ang mga 
paraan ng pagkomunika ng mga tao sa kanilang kilos ay 
mas malinaw kaysa sa mga salitang ginagamit nila, o kung 
ang mga sinasabi ng mga tao ay naiiba sa kanilang ibig 
sabihin. 

Paano ito nakakatulong
Madaling isipin na kaunti lamang ang masasabi ng isang 
tao kung bihira lamang siya magsalita, pero hindi iyan 
ang kaso. Ang lahat ng mga tao ay nagkokomunika. Ang 
person-centered thinking tool na ito ay makakatulong sa 
atin na sama-samang humanap ng ibang mga paraan ng 
mahusay na komunikasyon.

Sinisigurado ng isang communication chart na ang mga 
tao ay nauunawaan. Ito’y lubos na napakahalaga, lalo na 
para sa mga taong umaasa sa iba para sa suporta. Ang 
pagkakaroon ng lakas na magkomunika at na maunawaan 
ay ang pinakamahalaga upang magkaroon ng choice at 
kontrol ang mga tao sa kanilang mga buhay.

Paano ito gagamitin
Habang sinisimulan mo 
ang communication chart, 
maghanap ng madali, simple at 
malinaw na mga ekspresyon. 

• Paano mo malalaman 
kung ang tao ay masaya, 
malungkot, o galit? 

• Paano mo malalaman kung 
gusto o ayaw ng isang tao ang 
isang bagay?

Makakatulong na magsimula 
oras na may pagkakataon, at 
patuloy na i-update ang chart 
tuwing may mga bagong 
napapansin. 

Gawin itong available sa mga 
taong bago pa lamang sa buhay 
noong taong iyon, at habang 
nagbabago ang komunikasyon 
o ito’y nagiging mas komplikado, 
gawin din itong available sa mga 
taong may mga karanasan at 
may natutunan na. 

1. Magsimula sa mga nakikita 
o naririnig mong sinasabi o 
ginagawa ng tao.

2. Pansinin kung ano ang 
nangyayari sa kapaligiran.

3. Isulat kung ano sa palagay mo 
ang ibig sabihin nito; ang sa 
palagay mo’y sinusubukang 
ikomunika ng tao.

4. Isulat kung ano ang dapat 
malaman ng iba, o dapat 
nilang gawin bilang pagtugon 
sa nakomunikang bagay.

Paano ito 
gagawin
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Lionel
Si Lionel ay nakatira sa isang tahanan kasama ng tatlong 
ibang mga lalaki. Siya’y popular sa tahanan dahil mahusay 
siya sa computer at mahilig siyang mag-bake! Nagpasiya si 
Lionel na mag-google ng recipe para sa pumpkin muffins. 
Plano niyang mag-bake ng isang batch upang ibigay 
sa kanyang mga kaibigan sa tahanan. Pagkatapos niya 
gumawa ng listahan ng bibilhin, nagpunta siya sa grocery 
kasama ng kanyang housemates at staff upang bilhin ang 
kinakailangang ingredients para gumawa ng muffins. 
Paminsan-minsan ay gumagamit ng mga salita si Lionel 
upang makipagkomunika. Sa ibang mga panahon naman 
ay nag-i-iingay at nagkukumpas siya upang ipahiwatig kung 
ano ang gusto at kailangan niya. Idinagdag ng staff ni Lionel 
ang karanasang ito sa kanyang communication chart.

Ano ang nangyayari (o 
nangyari lamang). . .

Si Lionel ay nasa computer 
sa den, at naghahanap 
siya ng pumpkin muffins 
recipes sa internet.

Si Lionel ay nasa grocery 
store at naghahanap siya 
ng harina.

Si Lionel ay nasa kanyang 
kusina at hinahanda niya 
ang wet ingredients para sa 
kanyang pumpkin muffins.

Si Lionel ay nasa living 
room at binibigyan niya 
ang kanyang mga kaibigan 
ng pumpkin muffins.

Ito ang ginagawa ni 
Lionel...

Kinukunot niya ang 
kanyang noo at malakas 
siyang umuungol.

Sinasampal niya ang 
kanyang sariling mukha 
at malakas siyang 
umuungol.

Paulit-ulit niyang 
pinagkikiskis ang kanyang 
mga kamay.

Gamit ang malakas na 
boses, inulit niya ang 
isang linya mula sa 
kanyang paboritong 
pelikula “‘What ain’t no 
country I ever heard of! 
They speak English in 
‘What?’”

Sa palagay namin ay ibig 
sabihing. . .

Siya’y lubos na nagtutuon 
ng pansin.

Naiinis siya dahil hindi niya 
mahanap ang harina.

Hindi siya sigurado kung 
ano ang susunod niyang 
gagawin sa proseso ng 
kanyang pinaplanong 
gawin.

Hindi gaanong natuwa ang 
kanyang mga kaibigan sa 
kanyang muffins, at siya’y 
nadismaya at nagsimulang 
magalit.

At dapat ito gawin ng iba. . .

Huwag siyang istorbohin—
nakakagambala ito sa kanyang 
konsentrasyon. Hintayin 
siyang humingi ng tulong kung 
kinakailangan.

Hikayatin si Lionel na gumamit 
ng isang nakakatulong na coping 
skill (halimbawa, huminga nang 
malalim). Upang hikayatin siyang 
mas umasa sa kanyang sarili, 
tanungin si Lionel kung mayroon 
siyang nakikitang anumang sign 
sa aisle na magsasabi sa kanya 
kung saan mahahanap ang 
baking ingredients.

Maghintay nang ilang minuto 
upang malaman kung 
malalaman niya ang susunod na 
gagawin. Kung hindi, tanungin si 
Lionel kung maayos ang lahat. 

Tanungin si Lionel kung may iba 
pang tao na nais niyang bigyan 
ng muffins. Tanungin sa kanya 
kung gusto niyang magbigay sa 
isang kapitbahay.

Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 
SKILL: Communication Chart

Paunawa: Ginamit ng staff ang 
third person Communication 
Chart dahil kinompleto nila ito 
para kay Lionel bilang mga taong 
pinaka-nakakakilala sa kanya.

pagbabahagi ng 
mga kuwento

Mas malalaman tuloy ng staff na 
susuporta kay Lionel sa darating 
na panahon kung paano 
magbigay ng mabuting suporta 
kay Lionel dahil magkakaroon 
sila ng access sa kanyang 
Communication Chart.
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Ano ang nangyayari      
(o nangyari lamang). . .

Ito ang ginagawa ni. . . Sa palagay namin ay 
ibig sabihing...

At dapat ito gawin ng 
iba...

Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 

SKILL: Communication Chart
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Ano ang nagagawa 
nito
Tandaan na ang mga rutina at 
mga ritwal ay nakakatulong sa 
iba na maunawaan kung ano 
ang mahalaga sa isang tao at 
kung ano ang nakakatulong 
sa kanya na magkaroon ng 
magagandang araw. Tinitingnan 
nito ang iba’t-ibang mga 
sitwasyon para kung saan 
karaniwang mayroon tayong 
personal na mga rutina at mga 
ritwal.

Paano ito 
nakakatulong 
Ang pag-unawa sa mga rutina 
at mga ritwal ng isang tao ay 
mahalaga upang makapagbigay 
ng mahusay na person-centered 
na suporta. Mahalagang 
malaman ang mga kultural 
na tradisyon at mga ritwal ng 
isang tao dahil matutulungan 
ka nitong makapagsuporta nang 
naaangkop sa kanyang kultura. 

Paano ito gagamitin 
Matututunan mo ang mga 
rutina at mga ritwal sa 
pamamagitan ng pag-uusap 
at obserbasyon sa indibidwal 
na iyong sinusuportahan, at 
pati na rin sa pamamagitan 
ng pakikipag-usap at pag-
obserba sa indibidwal na 
iyong sinusuportahan, at 
pakikipag-usap sa mga taong 
talagang nakakakilala sa taong 
iyon (konsultahin ang iyong 
Relationship Map). Gaano kaya 
kahalaga ang malaman ang mga 
sumusunod?

Sa umaga 
Paano nagigising (alarm, clock 
radio, maraming reminder, 
snooze alarm)? Gaano katagal 
ang panahon na kinakailangan 
upang makalabas ng pinto? Ano 
ang hygiene routine sa umaga? 
Mayroon bang anumang special 
products na ginagamit? Pinipili ba 
ang isusuot sa gabi pa lamang bago 
matulog? Sa umaga? Ano ang mga 
paboritong almusal? Kailangan ba 
ng caffeine?  Kung oo, anong klase?

Oras ng pagtulog
Oras ng pagtulog: Kailangan mo 
bang i-check ang pinto at mga 
bintana bago ka humiga? 

Mga oras ng pagkain 
Naghahapunan ka ba sa parehong 
oras bawat Linggo? Mayroon ka 
bang isang partikular na paraan 
upang mag-set ng mesa? 

Transisyon 
Kailangan mo bang organisahin 
ang iyong araw bago ito 
magsimula? 

Kaarawan
Dapat ba ito maging isang “national 
holiday?” Gusto mo ba na sana’y 
walang makakapansin?

Kultural/Piyestang Tradisyon
Ano ang iyong paboritong piyesta? 
Anong pagkain ang dapat nasa 
mesa para ito maging piyesta?

Hindi maganda ang pakiramdam 
Ano ang ginagawa mo kapag hindi 
maganda ang iyong pakiramdam? 
Para ka bang oso na nagtatago 
kapag ikaw ay may sakit? Sinasabi 
mo bang “iwanan mo ako, o 
nagtatapon-tapon ka ba ng pagkain 
paminsan-minsan? Gusto mo 
bang alagaan ka, o gusto mo bang 
tratuhin ka na parang baby?

Spiritwal
Mahalaga ba ang religious services, 
pagdarasal, o meditasyon?

Bakasyon 
May mga bagay ba na kailangang 
naroroon upang ito’y maging 
isang tunay na bakasyon? Kailan 
ito nagsisimula – maaga ba itong 
pag-uusapan at plaplanuhin, o pag-
uusapan at plaplanuhin lamang 
kapag magsisimula na ito?

Magbigay-ginhawa kapag 
masama ang mood 
Ano ang nakakatulong sa iyo na 
pabutihin ang iyong pakiramdam 
kapag wala ka sa mood? 
Nakakatulong ba sa iyo ang … mag-
ehersisyo. . . shopping. . . chocolate. 
. . uminom. . . o iba pa? Nagbibigay-
ginhawa ba sa iyo ang paglilinis, o 
ito ba’y parang parusa sa iyo?

Selebrasyon
Ano ang nagbibigay-kasiyahan 
sa iyo, o ano ang dapat mangyari 
upang maramdaman mo na nag-
celebrate ka?

Pagluluksa 
Ano-ano ang iba’t-ibang mga ritwal 
para makaya mo ang pagluluksa at 
kamatayan? Tulad ng Methodist, 
kung saan may misa sa church 
sanctuary, at pagkatapos ay may 
pananghalian sa church basement? 
Tulad ng Katoliko—kung saan 
nagbibidahan buong gabi at nag-
iinuman? O Jewish—kung saan 
may sitting Shiva nang 7 araw? 
O iba pang mga parang ritwal, 
tulad ng pagtakip sa mga salamin, 
pagtigil sa clock. . . pagdala ng 
nagugustuhang pagkain kapag 
sila’y bumibisita. . . maraming 
tumatawag. . . 24-oras na may 
nakasinding kandila sa anibersaryo 
ng kamatayan ng isang tao.

Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 
SKILL: Mga Rutina at mga Ritwal Paano ito 

gagawin
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Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 

SKILL: Mga Rutina at mga Ritwal

Juan
Kakalipat lamang ni Juan sa isang bagong tahanan kung 
saan siya nakatira kasama ng tatlong ibang mga lalaki. 
Gusto niya ang mga tao sa kanyang bagong tahanan at 
mukhang nagkakasunduan sila.

Pagkatapos ay dumating ang bisperas ng Pasko. Excited 
ang lahat at sama-sama silang nagpunta sa magandang 
ritwal ng Simbang Gabi. Mukhang nag-eenjoy si Juan 
sa tugtugin at gilas ng Pasko. Nang umuwi sila mula sa 
simbahan, sinabi ng staff kay Juan na dapat na siyang 
matulog nang sa gayon ay makapaghanda siya para sa 
malaking pista ng Araw ng Pasko at selebrasyon sa susunod 
na araw. Na-shock sila sa kanyang reaksyon. Nagwala si 
Juan: siya’y humiyaw nang humiyaw, nanili, at nagbasag 
ng mga Christmas decoration. Nagpumilit siyang hindi 
matulog. Nagtaka ang staff hanggang tinanong nila 
ang staff mula sa dati niyang tirahan. Nalaman nila na 
sa tahanan ni Juan kung saan siya lumaki, at sa kanyang 
nakaraang tahanan, naiiba ang tradisyon sa Pasko na 
sinusunod nila. Ang kanyang pamilya, at pagkatapos ang 
kanyang housemates, ay nagsi-Simbang Gabi, at umuuwi 
upang magkaroon ng malaking selebrasyon na may mga 
regalo at maraming pagkain. Sa kanyang bagong tahanan, 
ang mga lalaki ay nagpupunta sa Simbang Gabi, umuuwi, 
at natutulog dahil inaasahan nilang may party na may mga 
regalo at kainan sa tanghali ng Araw ng Pasko. 

Dahil ang ritwal na ito ay ‘di-pamilya kay Juan, akala 
niya’y sinasabi sa kanyang matulog at na hindi siya 
pahihintulutang lumahok sa mga selebrasyon na 
inaasahan niya pag-uwi galing sa simbahan. Matagal bago 
naka-recover si Juan mula sa emotional trauma at nagsikap 
sila nang husto bago bumalik ang tiwala ni Juan sa mga 
tao sa kanyang bagong tahanan. Madali sanang naiwasan 
ito kung nag-research lamang muna sila nang kaunti at 
nalaman nila ang mga rutina at mga ritwal na mahalaga sa 
kanya.

Gamitin ang Relationship Map upang malaman kung 
sino pa, bukod pa sa indibidwal na sinusuportahan mo, 
ang dapat mong interbyuhin tungkol sa kanyang mga 
Rutina at Ritwal. Siguraduhing irekord kung ano ang iyong 
natutunan upang maibahagi mo ito sa iba.

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Umaga 

Oras ng pagtulog

Mga oras ng pagkain

Transisyon

Kaarawan

Kultural / piyestang tradisyon  

Hindi maganda ang pakiramdam

Nagbibigay-ginhawa

Bakasyon

Nagbibigay-ginhawa

Selebrasyon

Pagluluksa

Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 
SKILL: Mga Rutina at mga Ritwal
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Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 

SKILL: Learning Log

Lagi tayong may bagong natutuklasan at nalalaman 
tungkol sa mga taong ating sinusuportahan. Habang 
may mga bagong natutuklasan tungkol sa mga bagay na 
mahalaga sa isang tao, mula sa kanyang communication 
chart o mga rutina at mga ritwal, o mula sa mga pag-uusap 
tungkol sa kung ano ang magandang araw at masamang 
araw, mahalaga ang isulat kung ano ang natututunan at 
ang ibahagi ito sa iba na nagbibigay-suporta rin sa taong 
iyon.

Ang notes at files na nirerekord ng mga taong nagbibigay-
suporta ay karaniwan facts tungkol sa mga nangyayari 
araw-araw, pero hindi tungkol sa kung ano ang 
natututunan. Kapag nagbibigay-suporta sa iba, mahalaga 
ang irekord ang anumang natututunan habang ito’y 
nangyayari dahil magagamit ito para sa pagpaplano at 
paggawa ng suportang ibibigay.

Ano ang nagagawa nito
Ang Learning Log ay nagbibigay ng proseso upang 
mairekord kung ano ang natutunan ng isang staff member 
habang nagbibigay-suporta siay sa isang tao.

• Ito’y lubos na makabuluhan kapag sinusubukan ng mga 
tao ang mga bagong aktibidad o sila’y sinusuportahan 
ng isang bagong team member.

Paano ito nakakatulong
• Kapag nirekord ang impormasyon na ito, patuloy na 

matututo ang buong team kung paano magbigay ng 
pinakamabuting suporta.

• Ang Learning Logs ay dapat regular na rebyuhin ng 
team leaders at dapat ibahagi sa mga taong kasamang 
nagbibigay ng suporta.

Paano ito gagamitin
Ang Learning Log ay organisado 
alinsunod sa mga sumusunod 
na katanungan tungkol sa 
isang aktibidad o bagong mga 
pangyayari.

• Petsa.
• Ano ang ginawa ng tao? (ano, 

saan, kailan, gaano katagal, 
atbp.)

• Sino ang naroroon?
• Anong mahusay na istratehiya 

ang natutunan mo?                  
Ano ang nagustuhan ng 
tao tungkol sa aktibidad?                
Ano ang dapat hindi baguhin?

• Anong hindi magandang 
istratehiya ang natutunan mo?                                                            
Ano ang hindi nagustuhan 
ng tao tungkol sa aktibidad?          
Ano ang dapat baguhin?

Rebyuhin ang bagong insights 
kasama ng mas malawak na 
team upang malaman kung 
paano maaring humusay ang 
suporta alinsunod sa kung ano 
ang gumagana, at kung paano 
maaring gumawa ng pagbabago 
kung may ‘di-gumagana.

Paano ito 
gagawin
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Lucas 
Si Lucas ay 10 taon nang nakatira sa isang maliit 
na residential home. Mainam naman ang buhay ni 
Lucas. Nagdibelop siya ng mga bagong paraan upang 
magkomunika. Dati ay halos puro pagkukumpas at 
pagbago lamang ng ekspresyon sa mukha at boses ang 
ginagamit niya. Ngayon ay gumagamit na rin siya ng mga 
maiikling pangungusap upang ipahiwatig kung ano ang 
kanyang nararamdaman.

Bagama’t natutuwa si Lucas sa mga bagong lugar at 
sa pakikipagkaibigan, paminsan-minsan ay ‘di siya 
komportable sa mga lugar na maraming traffic, maingay, at 
maraming tao. Kung maganda ang panahon, halos lahat ay 
magagawa ni Lucas. Pero kung mapaghamon ang kanyang 
araw, mas pag-iisipan ng support staff kung paano sila 
makakatulong sa kanya nang mainam. Hilig ni Lucas ang 
subukan ang mga bagong kainan para sa tanghalian. Isa 
siyang foodie, at mahilig siya talagang kumain. Gustong-
gusto niya ang mga malulutong na pagkain tulad ng 

Petsa

02/01/19

04/18/19

05/03/19

Ano ang ginawa 
ng tao (ano, saan, 
kailan, gaano 
katagal, atbp.)?

Si Lucas at Maggie 
ay nagpunta 
sa North China 
Restaurant upang 
mananghalian 
nang 1.5 oras

Si Lucas at Maggie 
ay nagpunta 
sa North China 
Restaurant upang 
mananghalian 
nang 1.5 oras

Si Lucas at Maggie 
ay nagpunta 
sa North China 
Restaurant upang 
mananghalian 
nang 1.5 oras

Sino ang naroroon 
(mga pangalan ng 
staff, mga kaibigan, 
ibang tao, atbp.)?

Lucas at Maggie.

Lucas at Maggie.

Lucas at Maggie.

Anong mahusay na istratehiya ang 
natutunan mo? Ano ang nagustuhan ng 
tao tungkol sa aktibidad? Ano ang hindi 
dapat baguhin?

Ang North China ay may aquarium na 
maraming isda, coral, atbp. malapit sa 
mga booth. Nakangiti si Lucas buong 
panahon na naroroon sila, at madalas 
niyang tinitigan ang mga isda. Gusto niya 
ang green beans at natuwa siya dahil 
maraming ulam sa restaurant ang may 
green beans.

Nakuha namin ang aming paboritong 
booth at doon kami umupo. Habang 
naroroon kami ay binanggit ni Lucas na 
gustong-gusto niya ang mga isda.

Tuwang-tuwa si Lucas nang nakita 
niyang mayroon na ngayong palaka 
sa aquarium ng restaurant. At nakuha 
namin ang aming paboritong booth na 
pinakamalapit sa aquarium. Dumating 
kami sa hapon, pagkatapos ng lunch 
rush.

Anong hindi magandang istratehiya ang 
natutunan mo? Ano ang hindi nagustuhan 
ng tao tungkol sa aktibidad? Ano ang dapat 
baguhin?

Kaunti lamang ang kinain ni Lucas sa 
restaurant, at ito’y ‘di niya talaga gawi. Inuwi 
namin ang kanyang pananghalian. 

Mukhang naiilang si Lucas nang kumain 
kami dahil lunch rush noon. Madalas niyang 
kinukumpas ang kanyang mga kamay at sobra 
siyang tumahimik. Kaunti lamang ang green 
beans na ulam ang kinain niya at inuwi namin 
ang natira.  Dapat naming iwasan ang lunch 
rush sa susunod na beses.

Hindi lahat ay kinain ni Lucas sa araw na ito. 
Bago kami umalis, sinabi niya sa akin na “Ayaw 
ko ng Chinese food,” at sana raw ay mayroon 
siyang aquarium sa tahanan. Sa susunod ay mas 
pag-uusapan muna namin ang menu sa lugar na 
iniisip naming kainan, at pag-uusapan din namin 
kung ano ang magagawa para makapaglagay siya 
ng fish tank sa tahanan.

Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 
SKILL: Learning Log SHARING 

STORIES
chips, corn nuts, at lahat ng 
uri ng malulutong at sariwang 
gulay. Kamakailan-lamang ay 
sinuportahan si Lucas ni Maggie, 
isang support professional, sa 
kanyang tahanan. Inirekord ni 
Maggie ang impormasyon na 
nakasulat sa ibaba nang ilang 
beses sila ni Lucas lumabas para 
mananghalian.

Ngayon, kahit na hindi 
makapunta si Maggie kay 
Lucas upang lumabas sila para 
mananghali, alam ng ibang mga 
tauhan kung paano magbigay 
ng mahusay na suporta dahil 
mahusay ang impormasyon 
na isinulat ni Maggi. Mas 
malamang na mag-eenjoy si 
Lucas at ang kanyang support 
staff kapag kumain sila sa labas.

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Ang Pagkakaroon ng Pagka-Pribado, Karangalan, at Respeto
 

SKILL: Learning Log

Petsa Ano ang ginawa 
ng tao (ano, saan, 
kailan, gaano 
katagal, atbp.)?

Sino ang naroroon 
(staff, mga 
kaibigan, ibang tao, 
atbp.)?

Anong mahusay na istratehiya 
ang natutunan mo? Ano ang 
nagustuhan ng tao tungkol 
sa aktibidad? Ano ang hindi 
dapat baguhin?

Anong hindi magandang 
istratehiya ang natutunan mo? 
Ano ang hindi nagustuhan ng 
tao tungkol sa aktibidad? Ano 
ang dapat baguhin?
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Pagiging Malaya

Paano at Kanino Ko Ginugugol ang Aking Panahon
Kalidad na Kinakailangan #4: Pagiging Malaya 
Ang pagiging malaya ay nangangahulugang ang indibidwal ang siyang gagawa ng mga 
desisyon tungkol sa kanyang buhay at sa gusto niyang gawin. Kabilang sa mga desisyon na ito 
ang kanyang mga pang-araw-araw na aktibidad, ang kanyang kapaligiran, at ang mga tao kung 
kanino siya nakikihalubilo. Ang ilang mga halimbawa ng pagiging malaya ay:

• Pag-set ng kanyang sariling iskedyul. 
• Siya ang pipili kung saan niya gustong magpunta.
• Siya ang nagkokontrol sa kanyang sariling budget.

At ano ang iyong sitwasyon?
Napipili ba niya ang kanyang sariling iskedyul? Oo Hindi
Pinipili ba niya kung ano ang gusto niyang gawing libangan?  Oo Hindi
Pinipili ba niya kung paano niya gustong gastusin ang kanyang pera? Oo Hindi
May pagkakataon ba siyang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanyang buhay                               
at kung ano ang gusto niyang gawin? Oo Hindi
Kung sinagot ng “hindi,” anong mga pagbabago ang dapat gawin upang siya’y maging 
malaya sa tulong ng mga serbisyo?

Person-centered thinking tools at mga gawi na makakatulong
Mga ilang halimbawa upang makamit ang kalidad sa bahaging ito
• Mga Rutina at Mga Ritwal
• Magandang Araw / Masamang Araw
• Perfect na Linggo 

Iba pang skills na maaring makatulong sa pagkuha at pagdokumento ng impormasyon
• Mahalaga sa / Mahalaga para sa
• Relationship Map
• Gumagana / Hindi Gumagana
• Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon
• Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon 
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Ano ito
Ang Magandang Araw / 
Masamang Araw ay isang paraan 
upang matutunan kung ano ang 
mahalaga sa isang tao at kung 
anong suporta ang kailangan 
niya upang magkaroon ng mga 
magagandang araw at iwasan 
ang mga masasamang araw.

Paano ito 
nakakatulong
Sa pamamagitan ng mga 
pag-uusap, natutulungan tayo 
nitong malaman kung ano ang 
nagdudulot ng isang karaniwang 
araw, kung ano ang dapat 
mangyari upang ito’y maging mas 
magandang araw, at kung ano 
ang dapat mangyari upang ito’y 
maging mas masamang araw.

Nakakatulong itong makakuha 
ng impormasyon tungkol sa 
kung ano ang mahalaga sa at 
mahalaga para sa isang tao 
hinggil sa kanyang kalayaan.

Kailangan natin ang 
impormasyon na ito para sa lahat 
ng tumatanggap ng suporta, at 
para din sa mga kasamahan. Ito’y 
isang paraan upang simulan o 
dagdagan ang one-page profiles 
para sa mga kasamahan at para 
sa mga sinusuportahan, at upang 
sama-samang magpasiya tungkol 
as mga aksyon na gagawin.

Ang halimbawa ni Adhira ay ginawa para sa trabaho. Ito’y 
nagsimula sa isang maaring sabihing karaniwang araw – 
kung ano ang karaniwang nangyayari—at pagkatapos ay 
tinitingnan dito kung bakit ito mas mabuti o mas masamang 
araw. Tiningnan namin ang buong araw dahil para sa 
maraming tao, may nangyayari bago pa man sila magpunta 
sa trabaho/eskwelahan, at ang mga pangyayaring ito ay 
may epekto sa takbo ng kanilang araw. At ano naman ang 
katapusan ng araw at ang epekto nito sa iyo?

Paano ito gagamitin
Makakatulong kung hahanapin ang isang ispesipikong 
bagay para sa mabuti o masamang araw. Ano ang dahilan 
sa pagkakaroon ng Mabuti/Masamang araw sa tahanan? Sa 
trabaho? Sa Sabado’t Linggo? Kasama ng mga kaibigan?

Magsimula sa pagbangon o ano pa mang ginagawa ng tao 
upang maghanda para magpunta sa trabaho.

Huwag isulat ang anumang kunwa-kunwaring bagay.

Gumawa ng composite ng mga pinakamasamang araw na 
naranasan ng tao.

Mag-iwan ng puwang sa pagitan ng mga linya upang 
makapagdagdag ang ibang mga tao tungkol sa nalalaman 
nila hinggil sa pinakamasamang araw / araw ng trabaho ng 
taong iyon.

Irekord ang mga aktibidad sa  pagkakasunud-sunod na 
nangyari sila. Mag-focus sa buong araw ng taong iyon o 
sa bahagi lamang nito: pang-umagang rutina, araw sa 
trabaho, pagkatapos ng trabaho hanggang sa pagtulog, 
atbp.

Ibahagi lamang ang bagay para kung saan komportable 
ang tao na ibahagi ito.

Gamitin ang Maganda/Masamang Araw na chart upang 
simulang maunawaan kung ano ang mahalaga sa taong 
iyon. Simulang tanungin ang isa’t-isa kung ano ang 
magagawa natin upang matulungan ang taong ito na 
magkaroon ng mga karagdagang magagandang araw.

Tandaan: Ang tao mismo ang siyang eksperto at siya ang 
magpapasiya sa kahulihan.Konsultahin siya hangga’t 
maaari habang isinasagawa ang ehersisyo at sa pagtakda 
ng mga layunin sa katapusan ng ehersisyong ito.

Pagiging Malaya

SKILL: Magagandang Araw at Masasamang ArawPaano ito 
gagawin
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Adhira
Si Adhira ay nakatira sa isang group home kasama ng 
tatlong ibang mga babae. Si Adhira ay mapagbiro at matalas, 
at hilig niyang bisitahin ang kanyang pamilya, mga kaibigan, 
at mga kasamahan upang magkape. Ang mga magulang 
ni Adhira ay ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay; 
ginagamit niya ang anumang pagkakataon upang gumugol 
ng panahon kasama nila. Mahusay ang timing ni Adhira 
pagdating sa pagpapatawa at sinusubukan niyang humanap 
ng matatawanan sa kanyang sariling mga hamon at sa mga 
hamon ng iba. Alam niya kung ano ang gusto niya at kung 
paano ito makukuha, at wala siyang gaanong pasyensiya 
para sa mga taong nang-iinsulto sa kanyang katalinuhan. 
Lubos niyang nakakayang gumawa ng kanyang sariling mga 
desisyon at naiinis siya kapag sinusubukan ng ibang tao na 
pigilan siya sa kanyang gustong gawin. Naninirahan si Adhira 
kasama ng tatlong ibang mga babae sa isang specialized 
group home at pumapasok siya sa isang day program. 

Inis na inis si Adhira kapag kailangan niyang paulit-ulit 
na sabihin ang isang bagay sa kanyang direct support 
staff. Mga halimbawa: mas gusto niyang magsuot ng 
sombrero kaysa sa maglagay ng sunblock dahil ayaw niya 
ang amoy nito, pero inilalagay nila ang sunblock sa kanyang 
backpack sa halip na ilagay ang kanyang sombrero. OK 

Panahon sa Araw 

Umaga sa Bahay 

Commute

Umaga

Tanghali 

Karaniwan

Naghahanda ako para 
sa araw, nag-aalmusal 
at nagkakape.

Sasakay sa van 
patungo sa program.

Nagkita kami ng aking 
staff worker para sa 
araw na iyon at pinag-
usapan namin ang mga 
aktibidad para sa araw.

Kakainin ko ang 
baon ko sa tanghali; 
tumulong akong 
iprepara ito sa tirahan.

Mas Mainam

Pancakes at mga itlog para sa 
almusal, at panahon para sa 
dalawang tasa man lamang 
ng kape.

Sinusundo ako ng aking mga 
magulang, drive through sa 
Starbuck’s, at pagkatapos 
ay hinahatid nila ako sa 
program. Inilagay ng staff ang 
aking sombrero sa backpack.

Naka-assign sa akin ang aking 
paboritong staff at plinaplano 
naming lumabas at manatili 
nang buong araw sa Adopt a 
Park.

McDonald’s kasama ng aking 
ama at ina.

Mas Masama

Cereal para sa almusal. 
Nagmamadali ako kaya’t walang 
panahon para magkape, at carrots 
lamang ang ipa-pack para sa 
tanghali.

Náhuhuli ang van, bad mood 
ang ibang mga pasahero at 
pinagbubuhatan nila ng kamay ang 
iba, ang staff ay busy sa kanilang 
mga cell phone, inilagay ng staff ang 
sunblock sa kanyang backpack.

Naka-assign sa akin ang isang 
bagong staff na hindi ko kilala at 
hindi niya ako kilala. Bago siya 
kaya ayaw niyang lumabas at 
magpunta kahit saan.

Turkey sandwich na may keso 
(ayaw ko ng keso!), walang chips, 
walang tubig!

Pagiging Malaya

SKILL: Magagandang Araw at Masasamang Araw SHARING 
STORIES

lang ang mga prutas at gulay 
para sa tanghali, pero ayaw niya 
ang carrots dahil masakit ito 
sa kanyang ngipin (dalawang 
araw sa limang araw ay carrots 
lamang ang nahahanap niya 
sa kanyang fridge para ibaon 
niya sa kanyang pananghalian. 
Naaasar si Adhira kapag paulit-
ulit na hindi pinapansin ang 
kanyang mga nagugustuhan o 
hindi nagugustuhan. Isinulat ng 
kanyang support staff ang ilan 
sa mga bagay na natutunan nila 
sa Mabuting Araw / Masamang 
Araw na table sa ibaba. Lubos 
na nabawasan ang kainisan ni 
Adhira nang nalaman ng bagong 
staff ang impormasyon na ito, 
at nakatulong ito sa kanya na 
magkaroon ng mga karagdagang 
mabubuting araw. Kapag 
masaya si Adhira, mas masaya 
rin ang kanyang staff!

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Pagiging Malaya

SKILL: Mga magagandang araw

Panahon sa Araw 

Umaga sa Bahay 

Commute

Umaga

Tanghali 

Hapon

Commute

Gabi

Magdamag

Karaniwan Mas Mainam Mas Masama
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Ano ito
Inilalarawan ng isang perpekto o pinakamagandang linggo 
ang mainam na linggo ng isang tao, na siyang kapwa 
praktikal at posible hinggil sa resources (halimbawa, mga 
personal na lakas, assistive technology, mga kaibigan, 
mga kapitbahay at pamilya, mga community-based na 
organisasyon, sariling pinipiling Indibidwal na Budget, at 
iba pang mga suporta batay sa pagiging eligible). 
Ito’y isang detalyadong paglalarawan ng kung paano nais 
mamuhay ng isang tao at hindi isang pangarap na ‘di-
makatotohanan. Kabilang dito ang mga mahalagang lugar, 
mga hilig, at mga taong mahalaga sa taong iyon.

Paano ito nakakatulong
Ang pinakamagandang linggo ay maaring maging batayan 
ng isang personalized na iskedyul, at magagamit mo ito 
upang itugma ang proseso ng suporta upang mapag-isipan 
ninyo ng taong sinusuportahan kung sino ang tao na gusto 
niyang magbigay-suporta sa kanya para sa bawat element 
ng kanyang pinakamagandang linggo.

Ang Pinakamagandang Linggo ni Darnell

Pagiging Malaya

SKILL: Pinakamagandang Linggo SHARING 
STORIES

Paano ito gagamitin
Ang paggamit ng perfect week 
tool ay nakakatulong sa mga 
tao na pag-isipan kung anong 
klaseng buhay ang gusto nila, at 
maari itong bawing batayan ng 
isang mabisang person-centered 
care at support plan. Maari rin 
itong gamitin upang masigurado 
na ang mga tao ay hindi sobra-
sobrang prinoprotektahan o 
sinusuportahan at na mayroon 
silang choice at kontrol kapag 
maaari. Nakakatulong ito sa mga 
tao na gamitin ang paid support 
sa pinakamabisang paraan.

Paano ito 
gagawin

Pagkuha ng retrato sa may ilog 
(kasama ni Anthony at Terrell) 
(Buong araw, isang beses bawat 
linggo

Pagkuha ng retrato sa may ilog 
(kasama ni Anthony at Terrell) (Buong 
araw, isang beses bawat linggo)

Nasa tahanan sa gabi kasama 
ni Shanice (nanonood ng TV at 
nagda-download ng mga retrato)

Shopping sa Albertson’s 
(kasama ni Jackie)

Pag-check sa job postings (dyaryo/
internet/job center) (kasama ni Jackie)

Pagpunta sa pub kasama ni 
Shanice (kada dalawang linggo 
kasama ni Carmine)

Paggawa ng photography 
website (kasama ni Anthony)

Makipagkita kay Shanice sa tanghali, 
sa downtown (bawat linggo) 
Pagturo ng photography sa day center, 
at makipagkita sa mga kaibigan

Basketball (Bawat linggo kasama 
ni Nick, David, at Pedro)

Volunteering sa animal shelter 
(kasama ni Jackie)

Volunteering sa animal shelter 
(kasama ni Jackie)

Nasa tahanan sa gabi kasama ni 
Shanice - TV, DVD, makikinig ng 
tugtugin

Nasa tahanan sa umaga. 
I-update ang music collection. 
Physical therapy (bawat linggo)

Pag-volunteer sa Zoo (kasama 
ni Phillip)

Lalabas sa gabi kasama ni Shanice 
at mga kaibigan. Kakain sa labas o 
pupunta ng pub (kada dalawang linggo)

Maglalaan ng panahon kasama 
ni Shanice. Anuman ang gusto 
naming gawin

Makikipagkita kay papa at mama 
(bawat linggo)

Manonood ng live music (isang 
beses bawat buwan) kasama ni 
Tito Pete o Pedro

Magpupunta sa simbahan (si 
Shanice ay nagsisimbang Katoliko) 
kasama ng ina ni Shanice

Magpupunta sa gym kasama ni 
Shanice (kasama ni Anthony) Nasa tahanan sa gabi kasama 

ni Shanice

Sa umaga Sa hapon Sa gabi
Darnell
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Pagiging Malaya

SKILL: Pinakamagandang Linggo

Sa umaga Sa hapon Sa gabi 

Mon

Tues

Wed

Thurs

Fri

Sat

Sun
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Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 
Kalidad na Kinakailangan #5: Pagpili ng mga suporta at kung sino ang 
magbibigay ng mga ito
Sinusuportahan ka ng provider setting upang mapili mo ang iyong mga serbisyo at kung sino 
ang magbibigay nito. Ang pagkakaroon ng choice ay nangangahulugang mapipili ng isang tao 
kung anong mga serbisyo at mga suporta ang kailangan niya. Mapipili ng tao kung sino ang 
magbibigay ng mga serbisyong ito at kung saan sila ibibigay. Tulad ng karamihang bagay sa ating 
buhay, ang ating choices ay nababatay sa ating mga pangangailangan at kagustuhan, at pati na 
rin sa mga opsyon at resources na available sa atin.

At ano ang iyong sitwasyon?
Pinipili ba ng tao kung saan ibibigay ang mga serbisyo? (halimbawa, group home,                 
sariling tahanan, day program)  Oo Hindi
Pinili ba ng tao ang mga serbisyong tinatanggap nila?  Oo Hindi
Pinili ba ng tao kung sino ang magbibigay ng mga serbisyo?  Oo Hindi
Kung sinagot ng “hindi,” anong mga pagbabago ang dapat gawin upang siya’y maging 
malaya sa tulong ng mga serbisyo?

Person-centered thinking tools at mga gawi na makakatulong
Mga ilang halimbawa upang makamit ang kalidad sa bahaging ito
• Matching
• Donut

Iba pang skills na maaring makatulong sa pagkuha at pagdokumento ng impormasyon
• Profile Ukol sa Paggawa ng Desisyon
• Kasunduan Ukol sa Paggawa ng Desisyon
• Mahalaga sa / Mahalaga para sa
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Ano ang nagagawa nito
Ang pagkuha ng mahusay na pagtugma ng taong 
nagsusuporta sa taong sinusuportahan – may bayad man o 
wala – ay mahalaga. 

Ang matching support tool ay isang simpleng paraan 
upang irekord kung ano ang kinakailangan upang gawin 
ang pinakamagandang match.

Paano ito nakakatulong
May tatlong dahilan kung bakit dapat pagsikapan nang 
husto na matiyak kung ano ang isang mabuting match, at 
kung bakit dapat pagsikapan nang husto na kilusan ang 
impormasyon na iyon.  

Ang kalidad ng match ay:

• Isa sa pinakamalakas na impluwensiya sa kalidad ng 
buhay para sa mga taong dumidepende sa suporta ng iba.

• Ito ang pinakamalaking impluwensiya sa turnover 
o pagpalit-palit ng mga taong binabayaran upang 
magbigay ng mga serbisyo.

• May kinalaman sa kadalasan ng pagkakaroon ng abuso 
at pagpapabaya – kapag mas mabuti ang match, 
mas kakaunti ang mga nangyayaring pag-abuso at 
pagpapabaya.

• May kinalaman sa staff turnover – kung mahusay 
ang match ng taong nangangailangan ng suporta sa 
kasalukuyang staff, o kapag nag-rerecruit ng bagong 
staff, mas madalang ang turnover.

Kapag tinitingnan ng mga ahensiya ang skills na 
kinakailangan upang suportahan ang isang tao, karaniwan 
nilang nililimita ang kanilang sarili sa skills na kinakailangan 
upang tugunan ang mga isyu sa kalusugan at kaligtasan at 
karaniwang skills na kinakailangan para sa posisyon. Kasing 
halaga nito ang pagtugon sa skills na kinakailangan upang 
makuha ng isang tao ang mga bagay na mahalaga sa kanya 
at mahalaga para sa kanya. Bagama’t ang pagkakaroon ng 
tamang skills ay ang minimum na inaasahan, ang pag-
match ng mga katangian ay mahalaga rin.

Paano ito gagamitin
Anong mga suporta ang 
kailangan mo?
 Ilista dito:
Anong mga suporta ang kailangan mo? 
Ano ang kailangang gawin ng iba para 
sa iyo, upang suportahan ka sa pinili 
mong pamumuhay at sa pagiging isang 
minamahalagang miyembro ng iyong 
komunidad?

Ano dapat ang skills ng taong 
ire-recruit namin?
Ilista dito:
Ano dapat ang skills ng taong ire-recruit 
namin? 
Isama ang skills na dapat ituro at 
dapat sang-ayunan ng mga recruit na 
matutunan.

Mga personal na katangiang 
kinakailangan
(at dapat iwasan)... 
Ilista dito:
Ano ang mga katangian ng mga tao sa 
iyong buhay na may pinakamagandang 
relasyon sa iyo? 
Anong mga katangian ang sa palagay 
mo’y pinakamainam sa iyo? Ano ang 
magiging layunin ng taong magsisilbi 
sa iyong recovery?

“Ang pagpapasensya ay isang personal 
na katangian.”

Mga magkatulad na hilig.. .
Ilista dito:
Ano dapat ang mga hilig ng mga taong 
ire-recruit namin (pareho ng gusto mo)? 
Isipin ang mga bagay na nagbibigay-
kasiyahan sa iyo at na kung mas 
mainam na sinuportahan ay 
makakatulong sa iyo na magkaroon ng 
buhay na mas nagbibigay-kasiyahan sa 
iyo, o nakakatulong sa iyong recovery.

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Matching o PagtutugmaPaano ito 
gagawin
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Steve
Natutuwa si Steve na siya’y 
nagsasarili at na nagagawa niya 
ang kanyang sariling mga desisyon. 
Gusto niyang minamaneho ang 
kanyang sariling sasakyan (isang 
truck o van, kung maaari), pero ang 
kaya lang niya bilhin ay isang fixer 
upper. Mahilig siyang manood ng 
lumang westerns. Ang kanyang 
ina at step-dad ay nakatira malapit 
sa kanya pero kakaunti lamang 
ang iba niyang kaibigan. Stressful 
para sa kanya ang mga bagong 
social setting. Hirap siyang mag-
budget, lalo na kapag sumosobra 
ang kanyang binibiling scratchers 
(lottery tickets).

Mahilig si Steve mag-buy and 
sell sa yard sales at mga tiyangge. 
Madalas tumirik ang kanyang 
lumang truck; kailangan niya 
ng gumagang sasakyan upang 
ipagpatuloy ang trabahong ito. 
Hindi na niya matirahan ang 
kanyang maliit na apartment dahil 
madalas na magulo ito dahil sa 
kanyang mga binibili.

Mahalagang-mahalaga para kay 
Steve ang rutina. Ang diet niya ay 
limitado dahil iilan lamang ang 
mga pagkaing gusto niyang kainin, 
at marami sa mga pagkaing ito ay 
dapat niya iwasang kainin dahil 
sa kanyang diyabetis. Si Steve ay 
umiinom ng mga gamot para 
sa diyabetis, depression, anxiety 
disorder, at OCD. Ayaw na ayaw 
niyang inumin ang mga gamot na 
ito dahil siya’y nagiging matamlay 
at mas depressed.

 Si Steve ay may supported living services mula sa isang local 
provider. Nakailan na siya ng providers at provider agencies 
sa mga nakaraang taon. Ang kanyang supported living staff 
ay kadalasang kalahati ng kanyang edad, pero sa tingin 
niya’y sinusubukan nilang gawin ang tungkulin ng kanyang 
magulang, at sinasabi nila sa kanya kung ano ang gagawin sa 
halip na tulungan siyang gawin ang mga ito. Dahil mabilis ang 
turnover ng kanyang staff at pakiramdam niya na parang hindi 
siya pinakikinggan, humina ang kalusugan ni Steve. Lumala ang 
kanyang depression at nag-isip-isip na siyang magpakamatay.

Nagpasiya ang isang bagong provider agency na tingnan ang 
kasong ito: Sino kaya ang mainam na match para kay Steve? 
Kasama ni Steve, nag-interbyu sila ng mga kandidato at pinili 
nila si Jose, isang support worker na kasing edad ni Steve; si Jose 
ay isang taong may pasensiya at makikinig kay Steve. Si Jose 
ay mahilig din mag-ayos ng mga lumang kotse at mag-buy 
and sell sa tiyangge. Magkasamang inayos ni Steve at ni Jose 
ang lumang truck ni Steve. Nakapagtatag sila ng relasyon sa 
isa’t-isa batay sa kanilang pakikipagtulungan sa pareho nilang 
layunin. Pagkatapos noon ay nagtulungan silang i-trade ang 
truck para sa isang van na maaayos nila; dahil sa sasakyang ito, 
may napaglagyan si Steve ng kanyang mga ipinamili hanggang 
maibenta niya muli ang mga ito. Habang unti-unting lumalakas 
ang kanilang pakikipag-kaibigan, nakipagtulungan si Steve 
kay Jose upang humanap ng mga solusyon sa ilan sa kanyang 
challenges, kabilang ang paglilinis, pag-budget, at health care. 
Para kay Steve, para itong pakikipagtulungan upang lutasin ang 
isang problema, at hindi parang sinasabihan siya kung ano ang 
gagawin. Nakontrol ni Steve ang kanyang diyabetis sa tulong 
ng diyeta at ehersisyo. Unti-unti niyang naitigil ang karamihan 
ng mga gamot na inireseta ng kanyang psychiatrist. Sinimulan 
niyang linisin ang kanyang apartment at nakontrola niya ang 
kanyang budget. Ayon kay Steve, ang karanasan niya kay Jose, 
ang kanyang bagong staff, ang siyang “nakasagip sa kanyang 
buhay.” At napakasaya rin ni Jose sa kanyang trabaho. Natutuwa 
siya sa kanyang ginagawa kasama ni Steve, na talagang kasundo 
niya. Yumaman ang kanilang mga buhay dahil mahusay ang 
match nila. 

 

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Matching o Pagtutugma pagbabahagi ng 
mga kuwento



 Mga Katangian ng Kalidad sa Home and Community-Based Services     3.41

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Matching o Pagtutugma

Mga suportang nais makuha / 
kinakailangan 

Mga kinakailangang skills 

Mga personal na katangiang 
kinakailangan (at dapat iwasan)

Mga magkatulad na hilig (* ito ang mga 
mahalagang magkatulad na hilig)

• Suporta sa paggawa ng mga 
desisyon na mas mainam para 
sa kabutihan ng kalusugan 
(nutrisyon, mga gamot). 

• Suporta sa pagpapanatili 
ng malinis at maayos na 
kapaligiran sa tirahan. 

• Suporta sa pagturo kung paano 
pamahalaan ang isang budget.

• Pasensya.
• Pag-unawa sa mga 

pangangailangan sa health care 
(pamamahala ng diyabetis).

• Mahusay makinig (nakikinig sa 
aking mga salita at kilos). 

• Iwasan (bossy, attitude na parang 
magulang, binabali-wala, alam 
ang lahat).

• Magmintina ng mga lumang 
kotse. *

• Panonood ng lumang 
westerns. 

• Shopping sa flea market at 
garage sale*.
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Mga suportang nais makuha / kinakailangan Mga kinakailangang skills 

Mga personal na katangiang kinakailangan 
(at dapat iwasan)

Mga magkatulad na hilig 
(* ito ang mga mahalagang magkatulad na hilig)

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Matching o Pagtutugma 
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Ano ang nagagawa 
nito
Ang Donut Sort ay isang tool 
na nakakatulong sa staff na 
makita hindi lamang kung 
ano ang dapat nilang gawin 
(mga pinakamahalagang 
responsibilidad) kung ‘di kung 
saan nila maaaring subukan ang 
mga bagong bagay (judgment 
at creativity). Makikita rin 
nila kung ano ang hindi nila 
responsibilidad. Ang isa sa 
pinakamahalagang skills para 
makuha ang mga resulta ay ang 
linawin ang mga tungkulin at 
mga responsibilidad ng mga 
nagsasagawa nito. Ang tool 
na ito’y tinatawag na “Donut 
Sort”, at ito’y batay sa trabaho ni 
Charles Handy. 

Paano ito 
nakakatulong
Makakatulong itong linawin 
ang mga tungkulin ng iba’t-
ibang mga propesyonal at mga 
ahensiyang nagbibigay suporta 
sa isang tao. Ito’y magagamit sa 
pagpaplano ng pangangalaga 
at suporta, at ito’y maaaring 
gamitin upang malaman kung 
ano ang mga tungkulin at mga 
inaasahan sa isang team plan.

Gumawa ng Donut Sort:
• Kapag hindi nalalaman 

ng mga tao ang kanilang 
mga pinakamahalagang 
responsibilidad.

• Kapag hindi nalalaman 
ng mga tao kung saan 

kinakailangan at hinihikayat ang creativity.
• Kapag hindi nalalaman ng mga tao kung ano ang nasa 

labas ng kanilang responsibilidad.
• Kapag may ginawang mga pagbabago sa kung paano 

sinusuportahan ang isang tao. 
• Kapag gumawa ng mga pagbabago sa organisasyon na 

nakakaapekto sa mga tungkulin at mga responsibilidad.

Paano ito gagamitin
1. Magsimula sa isang ispesipikong tungkulin sa isang 

ispesipikong sitwasyon.

2. Bago mo simulan ang Donut Sort kasama ng mga 
tinutulungan mong matuto, isulat kung ano ang 
nalalaman mo tungkol sa kung ano ang mahalaga sa at 
mahalaga para sa tao, at kung ano pa ang dapat mong 
malaman hinggil sa ispesipikong sitwasyon na iyon. 

3. Gamitin ang parehong technique ng pagsimula sa 
maraming mga ispesipikong sitwasyon, patungo 
sa pangkalahatang sitwasyon kapag gumagawa ng 
Donut Sort kasama ng isang manager o lisensyadong 
propesyonal.

 sort

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Donut

Hindi Ito ang 
Aming Karaniwang 

Responsibilidad

Paggamit ng 
Pagpapasiya at 

Creativity

Mga 
Pinakamahalagang 

Responsibilidad

Paano ito 
gagawin
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Dana
Talagang independent si Dana at ipinaalam niya na 
gusto niyang magkaroon ng boyfriend. Nakatira siya 
sa isang specialized community-based residential care 
setting na nagsusuporta sa mga taong may intellectual/
developmental disability at kapansanan sa kaisipan. 
Nalaman ng direct support staff sa tahanan na kapag ilang 
beses na nawawala si Dana sa tahanan nang magdamag, 
siya pala ay tumatawag sa isang “chat room,” kung saan 
nag-uusap ang mga indibidwal at nag-aasikaso sila ng 
mga hook-up. Sinabi ng residential providers kay Dana at 
sa kanyang Service Coordinator na plano nilang bigyan 
siya ng discharge notice upang paalisin siya. Ito’y dahil 
siya ay naging liyabilidad sa kanyang sarili, at dahil hindi 
nila matutupad ang kanilang licensing. Nang sinabihan si 
Dana, masamang-masama ang loob nito at ayaw niyang 
umalis.

Iminungkahi ng service coordinator ni Dana sa kanya at sa 
kanyang team na mag-meet sila at gamitin ang Donut Sort 
tool upang mapag-isipan pa ang mga nangyari bago sila 
magdesisyon sa mga susunod na gagawin. Ipinapakita sa 
table sa ibaba ang ilang mga bagay na natutunan.

Mga Pinakamahalagang 
Responsibilidad

Paggamit ng Pagpapasiya at 
Creativity

Hindi Ito ang Aming Karaniwang 
Responsibilidad

Pagtupad sa mga regulasyon sa 
Licensing. Pagkakaroon ng isang 
plan upang panatilihing nasa 
mabuting kalusugan at upang 
panatilihing ligtas si Dana.

Paano susuportahan si Dana na 
matutunan ang mga mas ligtas 
na paraan upang makipagkilala 
sa mga lalaki at magtatag ng mga 
relasyon.

Ang mga choice ni Dana sa 
kalaunan tungkol sa kanyang mga 
relasyon.

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Donut

Gamit ang Donut Sort skill, 
napahintulutan ang team na 
makipagtulungan kay Dana 
at magdibelop ng mga plano 
kung saan ginagamit ang 
creativity hinggil sa pagtupad 
sa kanilang mga mahahalagang 
responsibilidad. 

Tapat na nag-usap si Dana at 
ang staff tungkol sa pag-date 
at sekswalidad. Sa kalaunan ay 
pakiramdam pa rin ni Dana na 
sobra ang kontrol ng staff sa 
kanyang mga desisyon. 

Sumang-ayon ang kanyang team 
na tulungan siyang lumipat sa 
isang shared apartment kung 
saan siya maaaring maging 
mas independent. Patuloy 
siyang masayang naninirahan 
sa komunidad sa isang shared 
apartment na may independent 
living support.

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Mga Pinakamahalagang 
Responsibilidad

Paggamit ng Pagpapasiya at 
Creativity

Hindi Ito ang Aming Karaniwang 
Responsibilidad

Pagpili ng mga Suporta at Sino ang Nagbibigay Nito 

SKILL: Donut
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Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

Iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang ng residential 
service providers 
Bukod pa sa mga kalidad na kinakailangan, dapat din siguraduhin ng provider-owned o 
managed residential settings na natutupad ang mga kondisyon na ito. 
Sinisigurado na ang mga taong may intellectual/developmental disabilities (kapansanan 
sa kaisipan) ay binibigyan ng proteksyon na ibinibigay sa lahat ng mga umuupa sa 
California; ito’y karaniwang tinatawag na “Tenant’s Rights” (“Mga Karapatan ng Tenants”.)
Ang taong may kapansanan ay dapat may parehong mga karapatan at proteksyon mula sa 
eviction tulad ng ibang mga tenants. Ang mga probisyon ng requirement na ito ay nakasulat sa 
TCRC Placement Agreement.
Masigurado na ang mga tao ay trinatrato nang may respeto at binibigyan ng pagka-pribado.
Ang bawat indibidwal ay may privacy sa kanyang tulugan o tinitirahang unit. Ang mga tahanan 
ay dapat may mga pasukang pintuan na maaaring i-lock ng tao, at ang mga angkop na tauhan 
lamang ang may mga susi sa pintuan, kung kinakailangan. Ang mga indibidwal na nakikihati 
ng mga unit sa iba ay makakapili ng mga roommate sa setting na iyon. Maaaring i-furnish at 
i-decorate ng mga indibidwal ang kanilang tinutulugan o tinitirahang unit kung paano man 
nila gusto, sa loob ng kasunduan sa lease o sa ibang kasunduan
Suportahan ang mga tao sa paggawa ng mga iskedyul alinsunod sa kanilang mga 
pangangailangan, at na nagpapabuti sa kanilang ninanais na pamumuhay.
Susuportahan ng providers ang mga taong may mga kapansanan na makontrola ang kanilang 
mga pang-araw-araw na buhay sa parehong paraan tulad ng para sa mga tao walang mga 
kapansanan. Kasama rito ang pamamahala sa kung kailan nila gustong bumangon at 
maghanda para sa araw, at kung anong oras at kung ano ang kakainin nila.
Masigurado na ang mga tao ay may mga pagkakataong magkaroon ng mga bisita.
Ang mga tao ay dapat magkaroon ng pagkakataong magdibelop ng malapit, pribado, at 
mga personal na relasyon nang walang mga hindi kinakailangang hadlang o harang. Ang 
mga taong may mga kapansanan ay maaring magkaroon ng mga bisita kahit kailan nang 
walang restriksyon. Ang providers ay hindi rin dapat mag-screen ng mga bisita. Hindi nito 
ibig sabihin na maaring ibalewala ng mga tao ang mga karapatan o pangangailangan ng iba 
sa katahimikan at kaligtasan sa tahanan. Ang mga tao ay susuportahan upang magawa ang 
mga uri ng kasunduan na ito sa isang household o sambahayan, tulad ng maaasahan din sa 
anumang ibang tahanan.
Masigurado na ang tahanan ng isang tao ay accessible para sa kanila buong araw.
Sisiguraduhin ng providers na ang kapaligiran ng isang tao ay tumutugma sa mga 
pangangailangan ng tao. Dapat ay magagamit ng mga tao ang common areas sa tahanan, 
tulad ng kusina, kainan, labahan, at shared na tirahan, sa kanilang kagustuhan
Mga Pansamantalang Pagbabago – Kung Ang mga Tao ay Nangangailangan ng 
Karagdagang Suporta
Paminsan-minsan ay kailangan ng mga tao ng karagdagang suporta at maaring hindi nila 
matatamasa ang lahat ng mga kalayaan na inilalaan ng mga bagong patakaran. Kapag 
nangyari ito, ang provider ay may mga mahigpit na patakarang dapat nila sundin: 
• Ibatay ang pagbabago sa ispesipikong pangangailangan;
• Ipakita na sinubukan nilang tumulong, pero hindi ito gumana (irekord din ito); Patuloy na 

mag-obserba upang malaman kung mabisa ang pagbabago!;
• Ipakita na PANSAMANTALA lamang ang anumang pagbabago;
• Kumuha ng may-kaalamang pahintulot!
Bukod pa sa malaman kung ano ang mahalaga sa at mahalaga para sa isang tao, ang 4+1 
Questions at Person-Centered Approach to Risk, na makikita sa mga susunod na pahina, ay 
makakatulong at makakarekord sa mga ganitong sitwasyon.
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Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

SKILL: 4 + 1 Mga Katanungan

Ano ang nagagawa nito
Ang 4+1 skill ay lubos na makakatulong kapag ginamit 
sa mga meeting o review, o upang tingnan ang isang 
partikular na aspeto ng buhay ng isang tao. Makakatulong 
ito sa isang service provider na malaman kung paano 
lutasin ang mga problemang may kinalaman sa pagtupad 
sa requirements ng tahanan at ng community-based 
services.

Makakatulong ito sa mga tao na pag-isipan ang isang 
partikular na challenge o sitwasyon, at magplano para 
sa pagbabago. Dahil ang 4 plus 1 na mga katanungan ay 
sinasagot ng mahigit sa isang tao, grinugrupo nito ang 
pagtuturo mula sa iba’t-ibang mga perspektibo.

Paano ito nakakatulong
Magagamit ito upang mag-update ng one-page profile o 
isang person-centered plan, o upang rebyuhin ang isang 
proyekto o plano. Ito’y mabilis na paraan upang mapag-
isipan ang mga mas mabuting paraan upang suportahan 
ang mga tao o upang magtulungan.

• Iniiwasan nito ang pagkakaroon ng isang “dominanteng 
tao” na magkokontrola sa meeting. 

• Binibigyan nito ang lahat ng pakiramdam na sila’y 
pinakikinggan.

• Mas madaling nakikita ang mga isyu na madaling 
makalimutan.

• Kapag panahon na upang magpunta sa susunod na 
gagawin, may rekord ang grupo ng kanilang mga sama-
samang natutunan.

• Pinagtitibay nito ang pagpaplano bilang isang proseso. 

Saang mga 
bagay tayo 

nasisiyahan?

Ano ang ating 
inaalala?

Ano ang dapat natin 
subukan/gawin, batay sa 
ating natutunan?

Ano ang 
ating 

nasubukan?

Ano ang 
ating 

natutunan?

Paano ito 
gagawin

Paano ito gagamitin
Imbitahin ang lahat na 
magbigay ng mga sagot sa 
apat na mga pangunahing 
katanungan: Ano ang ating 
nasubukan? Ano ang iyong 
natutunan? Saang mga bagay 
ka nasisiyahan? Ano ang iyong 
inaalala? Ang mga sagot sa mga 
katanungang ito ay nauuwi 
sa mga ideya para sa ‘plus 1′ 
na tanong – batay sa ating 
nalalaman, ano ang susunod 
nating dapat gawin?
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Dianne
Si Dianne, isang Service 
Coordinator, ay itinakdang 
makipagtulungan kay Cathy, na 
siyang tumatanggap ng serbisyo 
sa pamamagitan ng kanyang 
ahensiya. Sa unang meeting 
niya kay Cathy at sa day services 
support team, hinikayat ni 
Dianne si Cathy na pag-usapan 
kung ano ang mahalaga sa 
kanya. 

Masayang-masaya si Cathy 
nang marinig niya ang tanong, 
at sinabi niya na siya’y lubos 
na nabibigo dahil wala siyang 
sinusuwelduhang trabaho. 
Napansin ni Dianne na habang 
nagsasalita si Cathy tungkol 
sa kagustuhang makakuha 
ng trabaho, nag-iba ang mga 
mukha ng mga day program 
staff members at tila iniisip 
nilang “eto na naman tayo”. 
Nang nagkaroon ng staff 
meeting, nagtanong si Dianne 
tungkol dito. Nalaman niya 
na laging pinag-uusapan 
ni Cathy ang kagustuhang 
makakuha ng sinusuwelduhang 
trabaho, at bawat beses ay 
madaling natatapos ito dahil 
tinatanggihan ni Cathy ang 
trabahong itinatakda sa kanya.

Iminungkahi ni Dianne sa kanilang susunod na meeting 
na gamitin nila ang 4 + 1 questions na format upang 
ma-iksamen ang kahilingan ni Cathy para makakuha 
ng sinusuwelduhang trabaho. Hinikayat niya ang staff 
members na suportahan si Cathy at ang isa’t-isa habang 
isinasaalang-alang ang bawat isa sa mga katanungang 
pag-uusapan sa susunod na meeting. Hinggil sa 
sinusuwelduhang trabaho para kay Cathy: Ano ang 
nasubukan? Ano ang natutunan? Saang mga bagay ka 
nasisiyahan? Ano ang iyong inaalala? 

Sa isang follow-up meeting, inilagay ni Dianne ang apat na 
mga katanungan sa wall at hinikayat niya si Cathy (nang 
may suporta) at sa tauhan na isulat ang kanilang mga puna 
sa Post-it notes na siyang ilalagay sa 4 + 1 chart. 

Pagkatapos ay sinimulan ni Dianne ang pag-uusap tungkol 
sa nakasulat sa mga charts.

Pagkatapos ng kanilang diskusyon, napagkasunduan 
ni Cathy at ng kanyang team ang sumusunod na plan 
(tingnan ang susunod na pahina).  Dahil sa pag-uusap 
na ito, pakiramdam ni Cathy na mas may kontrol at 
responsibilidad siya sa kanyang buhay. Pinahintulutan 
siya nitong makita ang kanyang sarili, hindi lamang bilang 
isang taong tumatanggap ng serbisyo; pinahintulutan din 
siya nito na tumanggap ng karagdagang responsibilidad 
para sa choices niya sa buhay. Natuklasan ni Cathy na 
gustong-gusto niya ang kanyang volunteer work sa mga 
bata at naipagmamalaki niya ito.

Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

SKILL: 4 + 1 Mga Katanungan pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Ano ang ating nasubukan?

Ano ang ating inaalala?

Staff - Paglagay kay Cathy sa iba’t-
ibang mga uri ng trabaho.

Staff - Si Cathy ay excited na makakuha 
ng trabaho pero ayaw niyang sinasabihan 
siya kung anong gagawin sa trabaho - 
kahit kung ito’y isang bagay na maaaring 
OK naman niyang ginagawa. Tatanggihan 
ni Cathy ang mga itinakdang trabaho at 
masisisante siya.
Cathy - Lagi akong sinasabihan ng mga 
tao na gawin ang mga bagay na ayaw 
kong gawin.

Staff - Nasisiyahan si Cathy kapag 
tinutulungan niya ang iba at mahilig 
siya sa mga bata. 
Cathy - Nag-eenjoy ako kapag may 
mga bata at ayaw kong inuutusan ako.

Staff - Hindi kami makahanap ng 
trabaho kung saan handa si Cathy 
na mautusan. 
Cathy - Ang hindi makapagtrabaho.

Ano ang dapat natin subukan/gawin, batay sa ating natutunan?
Susuportahan ng staff si Cathy sa paghanap ng mga pagkakataon 
upang mag-volunteer na magtrabaho kasama ng mga bata kung saan 
magkakaroon pa rin siya ng kontrol sa kanyang ginagawa.

Saang mga bagay tayo nasisiyahan?

Ano ang ating natutunan?

Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

SKILL: 4 + 1 Mga Katanungan
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Ano ang ating nasubukan?
Ano ang ating natutunan?

Saang mga bagay tayo nasisiyahan?
Ano ang ating inaalala?

Ano ang dapat natin subukan/gawin, batay sa ating natutunan?

Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

SKILL: 4 + 1 Mga Katanungan
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Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

SKILL: Person-Centered Approach sa Panganib

Choice at Risk
Paminsan-minsan, bagamat 
lubos na maganda ang 
intensyon, maaring limitahan 
ng isang service provider at/o 
service coordinator ang choices 
ng isang taong may kapansanan 
dahil nag-aalala sila na ang 
taong iyon ay maaring masaktan 
o samantalahin ng iba. O 
maaring isipin nila na ang taong 
iyon ay gagawa ng “masamang” 
choice kung ibinigay sa kanya 
ang mga kalayaan na iniutos ng 
HCBS rule.

Mahalaga ang tandaan na 
ang lahat ng mga miyembro 
ng komunidad, kabilang mga 
taong tumatanggap ng home 
and community-based services, 
ay may karapatang gumawa ng 
kanlang sariling desisyon, kahit 
na hindi maganda ang mga 
resulta ng mga desisyon na iyon.

Ang mga tao ay natututo sa 
kanilang mga pagkakamali. Ang 
mga taong nagbibigay-suporta 
ay dapat lubos na maghikayat 
sa isang tao na gumawa ng 
mga sariling desisyon, habang 
binabawasan ang risk na 
masaktan ang tao o ang iba.

Ano ang nagagawa nito
Lahat tayo ay nakikipagsapalaran – maging sa pagkuha 
ng bagong trabaho, pagsubok ng isang bagong hobby, 
pagbakasyon, o pagtawid sa kalye. Tinatasahan natin 
ang posible ng panganib, at gumagawa tayo ng desisyon 
batay sa mga maaring maging benepisyo, habang 
binabawasan naman ang chance na may masamang 
mangyayari bilang resulta. Ito ang risk assessment, 
o pag-aseso ng panganib. Ang person-centered risk 
management ay nangangahulugang kinikilala na ang 
mga tao tumatanggap ng suporta ay karapat-dapat na 
makipagsapalaran upang makuha ang buhay na nais 
nila; na samantalahin ang mga pagkakataon kahit na ang 
mga ito’y may kasamang panganib. Ang buhay na walang 
panganib ay buhay na walang mga oportunidad, walang 
kalidad, at walang pagbabago.

Paano ito nakakatulong
• Ang person-centered risk ay nakakatulong sa mga 

organisasyon na nagsusuporta sa mga tao sa lahat 
ng uri ng mga sitwasyon sa pangangalaga – hal., mga 
matatanda, mga taong may dementia, at mga taong 
may intellectual at developmental disabilities o mga 
kapansanan sa pag-iisip. 

• Sinisigurado nito na ang risk management ay 
nagsisimula sa pananaw ng kung ano ang makabuluhan 
sa isang tao. Ito’y bahagi ng kung paano ibinibigay ang 
suporta, sa halip na isang bagay na hiwalay dito.

• Inilalagay nito ang tao sa sentro ng proseso at 
nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagtiyak kung ano 
ang gusto ng taong ito sa buhay. 

• Binibigyan nito ang tao, at ang mga nagbigigay ng 
suporta sa kanya, ng kakayahang malaman kung paano 
nila makakamit ang nais nilang makamit, sa pinakaligtas 
na paraang maaari, sa halip na magsimulang 
magtanong kung posible kaya itong mangyari dahil 
lamang tumatanggap sila ng suporta.

Paano ito 
gagawin
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Mga Karagdagang Bagay na Dapat Isaalang-alang ng Providers

SKILL: Person-Centered Approach sa Panganib

1. Sino ang tao?
• Ano ang nagugustuhan at 

hinahangaan ng mga tao tungkol 
sa taong iyon, ano ang mahalaga sa 
kanya, at paano siya pinakamainam 
na masusuportahan.

2. Nasaan na tayo ngayon?
• Ano ang gumagana at hindi 

gumagana, mula sa pananaw ng tao, 
at iba pang mga pananaw? 

• Linawin kung ano ang panganib – 
ano ang problemang sinusubukan 
mong lutasin?

3. Saan natin gustong makarating?
• Ano ang itsura ng tagumpay para sa tao at 

para sa iba?

4. Ano na ang ating nasubukan at 
natutunan?

• Ano na ang ating nasubukan at natutunan?
• Ano ang mga konsekwensiya kung wala tayong 

gagawin?

5. Ano ang susunod na ating gagawin?
• Ano ang obvious?
• Ano ang mga potensyal na solusyon?
• Ano ang ranggo ng mga potensyal na solusyon 

kapag isinasaalang-alang ang kung ano ang 
mahalaga sa taong iyon?

• Ano ang iyong susubukan? Sino ang gagawa ng 
ano, at para kailan?

• Paano mo masisigurado na ang taong iyon ay 
may lahat ng choice at kontrol na posible dito?

• Ano ang iyong mga pananagutan?
• Ano ang ibig sabihin ng mainam na suporta sa 

pagsasagawa ng action plan?
• Paano mo irerekord kung ano ang iyong 

natutunan?
• Ano ang magagawa mo kung hindi matutupad 

ang plano?
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Oscar
Si Oscar, isang 27-taong-gulang 
na “lalaking-lalaki,” ay nakatira 
sa isang group home kasama 
ng tatlong ibang mga lalaki na 
itinuturing niyang mga kaibigan. 
Ito’y tinatawag niyang “mga 
kapatid niya sa ibang mga ina.” 
Sa bahay, kadalasan niyang 
ginagampanan ang tungkulin 
ng pagiging “assistant” sa staff, 
at tumutulong siya sa mga 
pang-araw-araw na gawain tulad 
ng paglabas ng basura at pag-
grocery para sa bahay. Mahilig 
din siyang magbigay ng payo sa 
kanyang “mga kapatid na lalaki” 
para malaman nila kung paano 
rin maging “assistant.” Dalawang 
taon na siyang may part-time 
na trabaho sa tindahan malapit 
sa kanila at nalalaman ng mga 
taong regular na nagpupunta 
doon kung ano ang kanyang 
pangalan. Gustong-gusto ni 
Oscar ang trabaho niya doon; 
hindi na siya bagger dahil na-
promote na siya; shelf stocker na 
siya ngayon.

Ang pinaka-nagugustuhan ni Oscar ay ang magtambay 
kasama ng kanyang mga lalaking kaibigan, tuwing maaari; 
sila’y nag-iinuman at nagbi-billiard sa bar malapit sa 
kanyang bahay. Natutuwa siyang makipagkaibigan, lalo 
na sa mga babae. Hindi pa siya kailanman nagkaroon 
ng girlfriend; pakiramdam niya na mas napapansin siya 
ng mga babae kapag siya’y umiinom at ipinapakita niya 
kung gaano siya kahusay mag-billiard (natuto siya sa 
mga lalaking nasa bar). Umaasa siya na balang araw ay 
magiging kasing suwerte siya tulad ng ibang mga lalaking 
kilala niya at na iuuwi siya ng isang babae pagkatapos 
nila mag-usap. Ang ilan sa mga katrabaho niya sa grocery 
ay nagsimula nang maglaro ng billiards kapag Sabado’t-
Linggo. Nahihiya si Oscar na dalhin ang mga kaibigan niya 
sa bahay dahil ayaw niyang malaman nila na nakatira siya 
sa isang group home. Hinihiling ng house manager sa 
mga naninirahan na sundin ang itinatag na mga tahimik 
na oras sa hatinggabi upang hindi maistorbo ang ibang 
tao. Madalas umuuwi si Oscar bago mag-hatinggabi. 
Gayunman, madalas niyang nakakalimutang i-charge 
ang kanyang cell phone bago siya lumabas at paminsan-
minsan ay hindi siya makapasok sa trabaho dahil sobra ang 
kanyang hangover. Isang beses ay hinikayat siya ng isang 
babae sa support staff na uminom ng isang drink lamang 
sa bar mula ngayon o “tumambay na lamang sa ibang 
lugar.” Nagalit tuloy si Oscar at sinigawan niya ang babae, 
at sinabi niyang “Hindi ikaw ang boss ko!” Sa kasamaang-
palad ay nabilanggo na siya para sa mga maliliit na sala 
tulad ng pakikipag-away sa bar at pagiging lasing sa labas.

Ikaw ang nagbibigay ng suporta kay Oscar. Ano ang aseso 
mo sa iba’t-ibang mga istratehiya upang tugunan ang risk 
at magbigay ng mga serbisyo sa isang ligtas at person-
centered na paraan?

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Ilarawan ang aktibidad / pangyayari na may kinalaman sa risk 

Mahilig si Oscar uminom at tumambay sa mga bar halos gabi-gabi.

Ano ang kaugnayan ng aktibidad / pangyayari sa kung ano ang mahalaga sa at mahalaga para sa tao?

Mahalaga kay Oscar ang gumawa at magpanatili ng mga relasyon, at maging kasing independent at normal na maaari. 
Sa bar, maaari siyang makipagkaibigan sa maraming mga babae at lalaki. Pakiramdam niya na independent siya kapag 
siya’y tulad ng ibang mga lalaki. Mahilig din siyang mag-billiard at nakakapaglaro siya dito. At kapag kasama niya ang 
kanyang mga katrabaho, pakiramdam niya na siya’y bahagi doon at sa trabaho. Mahalaga para kay Oscar na hindi muli 
mabilanggo, na hindi maging addict, na maging ligtas mula sa sex na walang condom, at na mintinahin ang kanyang 
attendance sa trabaho upang hindi siya mapatalsik sa trabaho. Ang aktibidad na ito ay mahalaga para kay Oscar upang 
mamintina niya ang emosyonal na pakiramdam na siya’y tinatanggap, at na siya’y may kompiyansa.

Habang sinusuportahan ang taong ito sa aktibidad na ito

Ano ang ating 
sinubukan?
Hikayatin siyang 
uminom ng isang 
drink lamang sa bar.

Ano ang ating 
natutunan?
Nagagalit si Oscar kapag 
may limit sa kanyang 
pag-inom at kapag 
pakiramdam niya na 
siya’y kinokontrola.

Ano ang ating ikinatutuwa?
Nirerespeto ni Oscar 
ang curfew at hindi niya 
ginigising ang iba kapag 
umuwi siya nang lasing.

Ano ang ating inaalala?
Si Oscar ay baka ma-addict sa 
alak, baka siya mabilanggo 
dahil siya’y naglalakad pauwi 
nang lasing, sobra siyang 
uminom at nakikipag-away siya 
tuloy sa bar, at nakikipag-sex 
siya nang walang condom.

Kapag nabasa ang nasa itaas, anong mga solusyon ang mainam nating masusubukan sa susunod? 
Saan tayo inilalagay ng mga solusyon na ito sa table sa ibaba?

Huwag na huwag pag-uusapan ang mga 
risk. Sabihin kay Oscar na puede niyang 
gawin ang anumang gusto niya.

Sabihin kay Oscar na hanggang dalawang drink 
lamang siya. Hilingin ang mga bartender na 
huwag bigyan si Oscar ng sobrang alak. Banggitin 
ang ibang mga lugar kung saan maaaring 
makipagkita sa iba; tanungin siya kung gusto 
niyang magkaroon ng kanyang sariling pool 
table at mag-imbita ng mga kaibigan para 
maglaro. Pag-usapan ang mga palatandaan ng 
alcohol poisoning at kung ano ang gagawin kung 
naranasan niya ito.

Huwag mang isipin ang mga istratehiyang 
ito!

Hindi masaya 
(kumokontra sa 

kung ano ang 
mahalaga sa/kay)

H
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Masaya 
(mahalaga sa)Tanungin si Oscar kung inisip niya ang 

ibang mga aktibidad na hilig niya, kung saan 
maaari siyang tumambay nang mas ligtas kasama 
ng mga kaibigan niyang lalaki at mga katrabaho. 
Tanungin siya kung gusto niya ng anumang tip kung 
paano makipagkaibigan sa mga babae. Tanungin siya 
kung maaaring mainam ang samahan siya ng isang 
kaibigan pauwi upang maiwasan ang mapansin ng 
pulis. Tanungin siya kung gusto niya ng mga tip kung 
paano maiwasan ang pakikipag-away sa bar (upang 
maiwasan ang mabilanggo dahil siya’y nakipag-
away.) Ipaalala kay Oscar na i-charge ang kanyang 
cell phone nang mas madalas para makatawag siya 
kapag lumabas siya at kailangan niya ng sakay pauwi, 
o ibang tulong habang lumalakad pauwi.
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Ilarawan ang aktibidad / pangyayari na may kinalaman sa risk 

Ano ang kaugnayan ng aktibidad / pangyayari sa kung ano ang mahalaga sa at mahalaga para sa tao?

Habang sinusuportahan ang taong ito sa aktibidad na ito

Ano ang ating 
sinubukan?

Ano ang ating 
natutunan?

Ano ang ating ikinatutuwa? Ano ang ating inaalala?

Kapag nabasa ang nasa itaas, anong mga solusyon ang mainam nating masusubukan sa susunod? 
Saan tayo inilalagay ng mga solusyon na ito sa table sa ibaba?
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Mga bagay 
na nais kong 
matandaan
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Mga bagay 
na nais kong 
matandaan
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Mga bagay 
na nais kong 
matandaan
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HCBS Peer Partners Project Grant
Ang workbook na ito ay pinondohan ng isang grant mula sa California 
Department of Developmental Services. Ang UCP WORK, Inc. ay ang 
pangunahing ahensiya, at kinakatawan nito ang isang rehiyonal na 
proyekto ng mga pagsisikap ng iba’t-ibang providers na nagsusuporta 
sa mga indibidwal at mga pamilya sa Tri-Counties Regional Center 
catchment area. Kabilang dito ang UCP-LA at Villa Esperanza sa Ventura 
County, UCP WORK, Inc., CPES/ Novelles, at Devereux sa Santa Barbara 
at San Luis Obispo Counties. Nagsagawa ang isang ad hoc subcommittee 
ng TCRC Vendor Advisory Committee, na binubuo ng service providers, 
tauhan ng regional center, at mga kinatawan mula sa State Council on 
Developmental Services (SCDD), ng isang survey ng regional service 
providers. Nang napag-aralan ang mga resulta, naipakita ng survey 
na may gap sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa HCBS at Person-
Centered Thinking resources sa providers na nasa malalayong lugar at na 
nagpapalakad ng maliit na negosyo na nagsisilbi sa mga indibidwal at 
mga pamilya. 

Ang nagbibigay-sigla sa mga pagsisikap ng grant project ay ang tulungan 
ang providers na maunawaan kung paano matutupad ang bagong 
HCBS Waiver Community Standards. Ang mas malaking layunin ng 
mga pamantayan at ng grant project na ito ay ang suportahan ang mga 
taong may mga kapansanan upang magkaroon sila ng mas mabuting 
pamumuhay, hindi lamang sa papel. Para sa mga taong sinusuportahin 
namin, sinisikap naming magbigay sa kanila ng karagdagang kontrol  sa 
kanilang mga serbisyo, nang matanggap nila kung ano ang mahalaga sa 
kanila: mga serbisyong nagsusuporta sa kanilang sariling pananaw para 
sa kinabukasan, nagsusuporta sa kung ano ang mahalaga upang maging 
mga ligtas at minamahalagang miyembro ng kanilang komunidad, nang 
nananatiling nasa mabuting kalusugan.  





Bahagi 4: 
Pagplano ng Aking 
Mabuting Pamumuhay

Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad
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Manera de usar Cómo vivir bien en mi 
comunidad
Siéntase con la confianza de descargar esta guía para usarla y 
compartirla con otras personas. Cómo vivir bien en mi comunidad 
fue creada para ayudar a las personas con discapacidades y a los 
proveedores de servicios a entender mejor los derechos y papeles 
para vivir bien en la comunidad. En la Parte 1 se explica qué es la 
Regla de Servicios a Domicilio y Comunitarios y de qué manera 
puede ayudar a las personas con discapacidades a vivir en la 
comunidad igual que otras personas sin discapacidades.

En la Parte 2 se pueden usar recursos de Charting the LifeCourse 
con el fin de desarrollar una visión para tener una buena vida en la 
comunidad. En la Parte 3 se describe cada una de las características 
de los servicios a domicilio y comunitarios, con algunas preguntas 
de reflexión para evaluar el avance y las áreas potenciales para 
el desarrollo continuado. Se presentan ejemplos de algunos 
enfoques centrados en la persona para ayudar a las personas con 
discapacidades y a los proveedores a moverse en la dirección de 
la visión de una persona para tener una buena vida. Los enfoques 
centrados en la persona que se describen en Cómo vivir bien en 
mi comunidad también serán útiles para que los proveedores 
satisfagan los requisitos de los entornos basados en el hogar y la 
comunidad. La Parte 4 contiene útiles consejos para colaborar con 
un equipo de planificación para apoyar una visión para tener una 
buena vida por medio de la planificación centrada en la persona, 
además de una variedad de recursos para obtener más información.

Subsidio del Proyecto HCBS Peer Partners
El Departamento de Servicios del Desarrollo de California subsidia 
el cuaderno de trabajo. UCP WORK, Inc., es la agencia líder 
que representa un proyecto regional que refleja el esfuerzo de 
múltiples proveedores para apoyar a personas y familias en el área 
de captación del Tri-Counties Regional Center, entre los que se 
incluye a UCP-LA y Villa. 

Esperanza en el Condado de Ventura, UCP WORK, Inc., CPES/
Novelles y Devereux en los Condados de Santa Barbara y San Luis 
Obispo. Un subcomité especial del Comité Asesor de Proveedores del 
TCRC, integrado por proveedores de servicios, personal del centro 
regional y representantes del Consejo Estatal en Discapacidades del 
Desarrollo (SCDD), implementó una encuesta de los proveedores de 
servicios regionales. Al revisarse los resultados, la encuesta reveló una 
disparidad en la entrega de información HCBS y recursos de ideas 
centradas en la persona a los proveedores en áreas periféricas que 
operan una empresa pequeña que sirve a personas y familias. 

El impulso de los esfuerzos del proyecto subsidiado se encuentra 
en ayudar a los proveedores a entender cómo cumplir con las 
nuevas normas comunitarias de la Exención HCBS. El principal 
objetivo de las normas y de este proyecto subsidiado es apoyar a 
las personas con discapacidades del desarrollo a tener una vida 
mejor, no solo mejor papel. Nos esforzamos en darle a la gente 
que apoyamos más control de sus servicios, para que reciba lo qué 
es importante para ella: servicios que apoyen su propia visión del 
futuro y lo que es importante para ser miembros sanos, seguros y 
valiosos de su comunidad. 
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Person-Centered Planning 
“Ang person-centered planning 
ay nagmula sa isang masidhing 
pagmamalasakit na suportahan ang 
mga taong may mga kapansanan upang 
matuklasan nila ang kanilang mga talent 
at magamit nila ito bilang kanilang 
kontribusyon.” 
Connie Lyle O’Brien at  John O’Brien 
Kabilang sa requirements ng home and 
community-based services  ang pagkakaroon 
ng isang person-centered service plan para 
sa bawat indibidwal, na naglalarawan ng 
kanyang mga pangmatagalang serbisyo 
at mga kinakailangang suporta upang 
mamuhay siya nang mainam sa komunidad. 
Babayaran ng Medicaid ang home and 
community-based services  kapag lamang 
nilikha ang isang person-centered service 
plan (service plan) na tumutugon sa 
mga pangmatagalang pangangailangan 
sa pangangalaga ng isang tao, bilang 
alternatibo sa manirahan sa isang institusyon. 
Ipinapakita ng person-centered thinking 
skills na inilarawan sa buong Ang Mamuhay 
Nang Mabuti sa Aking Komunidad ang 
mga halimbawa ng mga taong may mga 
kapansanan na mayroong mas maraming 
mahusay na choices at kontrol sa kanilang 
mga buhay. Ang skills ay nagbibigay ng 
maraming paraan ng pag-uusap upang 
matutunan kung ano ang mahalaga sa tao 
upang siya’y maging masaya, at kontento, 
at nang maramdaman niya na siya’y may 
nagampanan, at upang matutunan kung 
ano ang mahalaga para sa tao upang siya’y 
manatiling malusog, ligtas, at minamahalaga 
ng iba. Ang impormasyon na makukuha mula 
sa mga ganitong pag-uusap ay makatutulong 
sa proseso ng person-centered planning. 
Ang person-centered planning ay paraan ng 
pakikinig sa choices na ginagawa ng mga tao 
tungkol sa paraan ng pamumuhay na ninanais 
nila… at paraan kung paano nila ito natutupad. 

Ang pamamaraang ito para sa pagpaplano ay 
nagmula sa isang masidhing pagmamalasakit 
na suportahan ang mga taong may mga 
kapansanan upang matuklasan nila ang 
kanilang mga talent at magamit nila ito bilang 
kanilang kontribusyon. 
May iba’t-ibang mga paraan ng person-
centered planning, halimbawa, PATH, Maps, 
Circles of Support, Personal Kinabukasans 
Planning, Essential Lifestyle Planning, Person-
Centered Reviews, at Liberty Plans. Ang isang 
karaniwang elemento sa lahat ng mga uri ng 
person-centered planning ay ang makilala 
ang taong sinusuportahan sa pamamagitan 
ng pakikinig sa kanyang mga salita at kilos, at 
pakikinig sa mga may kilala at nagmamahal 
sa kanya. Ang person-centered na pag-iisip 
at planning skills na inilarawan sa Ang 
Mamuhay Nang Mabuti sa Aking Komunidad 
ay nakakatulong na sagutin ang mga 
katanungang ito: 
• Sino ang taong ito? 
• Anong mga mga talent at kakayahan ang 

dinadala niya? 
• Anong mga oportunidad sa komunidad 

ang magpapahintulot sa taong ito na 
gawing katotohanan ang kanyang mga 
inaasahan at mga pangarap, sa isang 
positibo at matagumpay na paraan? 

Sa pamamagitan ng proseso ng person-
centered planning, magagawa ng taong 
binibigyan ng suporta ang mga sumusunod: 
• Alamin kung ano ang kanyang mga 

inaasahan sanang mangyari at kung ano 
ang mga pangarap niya (ang Vision Tool sa 
Bahagi 2 ay makakatulong dito). 

• Alamin kung ano ang gusto niya at kung 
saan siya mahusay. 

• Alamin ang / magtakda ng mga 
makabuluhang layunin para sa mabuting 
pamumuhay sa kanyang komunidad. 

• Piliin kung sino ang magbibigay ng mga 
serbisyo at mga suporta upang tulungan 
siyang makamit ang kanyang mga layunin. 

Pagplano ng Aking Mabuting Pamumuhay
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Ang pagpaplano ay makakatulong sa tao na 
pag-isipan ang mga bagay tulad ng: 
• Saan titira 
• Sino ang makakasama sa tirahan 
• Saan magtratrabaho o magpupunta sa 

eskwelahan 
• Kanino makikipagkaibigan 
• Ano ang gagawin bilang libangan.
• Ano ang gagawin sa darating na panahon 
• Anong mga serbisyo at mga suporta ang 

ninanais at kinakailangan ng tao
Ang person-centered planning ay isang 
patuloy na proseso. 
• Hindi ito isang beses lamang nangyayari 
• Maaring ibahagi ng tao ang kanyang 

mga ideya sa anumang paraan ng 
komunikasyon na ginagamit niya 

• Maaring pumili ang taong may kapansanan 
ng ibang mga tao na nais niyang naroroon 

• Maaring naiiba ang itsura ng person-
centered planning para sa bawat tao, at OK 
lang iyon

Ang Planning Team 
Ang taong tumatanggap ng home and 
community-based services  ay maaring 
magbuo ng team ng supporters na 
nakakakilala at may pagmamalasakit sa 
kanya upang tulungan siya sa proseso 
ng pagpaplano at upang ang mga ito’y 
makalahok bilang mga miyembro ng 
“Planning Team.” Ang layunin ng Planning 
Team ay ang alamin kung ano ang mga 
oportunidad para sa isang taong may 
kapansanan nang makapagdibelop siya 
ng mga personal na relasyon, makalahok 
siya sa komunidad, magkaroon siya ng 
karagdagang kontrol sa kanyang sariling 
buhay, at magdibelop siya ng skills at mga 
kakayahan upang makamit niya ang kanyang 
mga layunin. Ang mahusay na person-
centered planning ay magdidepende sa 
pagiging dedikado ng team ng supporters 
na nagmamahalaga sa taong iyon. Ang mga 
taong ito ay kumikilos upang masigurado 

nila na ang mga kilos na tinalakay sa planning 
meetings ay isinasagawa. 
Sinu-sino ang maaring imbitahing maging 
bahagi ng Planning Team? 
• Ang taong tumatanggap ng home 

and community-based services  ay ang 
pinakamahalagang miyembro. 

• Mga magulang at Legal Guardians. 
• Direct support staff at iba pang mga tao na 

nakakakilala at nagmamahalaga sa taong 
tumatanggap ng home and community-
based services . 

• Isang service coordinator mula sa Regional 
Center na makakapag-asikaso sa mga 
serbisyo na ninanais at kinakailangan. 

• Ang sino mang iba na nais isali ng taong iyon. 
Lalo nang makakatulong ang Planning Team 
kapag: 
• Nais malaman ng tao kung ano na ang 

nagawa, at nais niyang malaman kung ano 
ang gumagana at ‘di- gumagana 

• Nais gumawa ng tao ng pagbabago sa 
kanyang person-centered plan o IPP 
(Individual Program Plan) 

• Nais ng tao ng tulong sa pag-iisip tungkol 
sa mga bagong posibilidad 

• Nararamdaman ng tao na hindi siya 
nauunawaan o pinakikinggan ng 
kasalukuyang providers o ng ibang mga 
nagbibigay-suporta. 

Paano Simulan ang Person-
Centered Planning 
Ang unang hakbang sa proseso ng person-
centered planning ay ang pag-isipan kung sino 
ang mga mahalagang tao sa buhay ng isang 
tao. Sino ang mga kaibigan at mga nagbibigay-
suportang tao na makakatulong? Ang ilang mga 
tao ay pipili ng maraming tao na makakatulong 
sa kanya. Ang iba naman ay pipili ng iilan 
lamang na mga tao, o maaari ring wala silang 
pipiliing tutulong sa kanila sa pagpaplano. OK 
lang iyon. Ang Relationship Map ay skill na 
makakatulong upang pag-isipan ito. 

Pagplano ng Aking Mabuting Pamumuhay
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paano ito 
gagawin 

Pakikipagtulungan sa isang Planning Team 

SKILL: Relationship map

Ano ang nagagawa 
nito 
Ipinapakita nito kung sino 
ang kilala ng isang tao, kung 
paano niya nakilala ito, at kung 
paano makakatulong ang mga 
network at mga relasyon na ito 
sa tao upang mamuhay siya sa 
paraang gusto niya. 

Paano ito 
nakakatulong 
Ito’y isang paraan upang 
malaman kung sino ang 
mahalaga sa isang tao, at 
pag-isipan ang anumang 
mga mahalagang isyu sa 
mga relasyon na iyon. Ito’y 
nakakatulong sa pagpaplano ng 
person-centered support dahil 
binibigyang-diin nito kung sino 
ang mga taong dapat kasali sa 
pagpaplano, at nakakatulong 
itong matuklasan kung aling 
mga relasyon ang maaring 
pahusayin o suportahan. 

Paano ito gagamitin 
1. Isulat ang mga taong mahalaga 

sa buhay ng isang tao. 
Ang pagiging málapit sa taong 
iyon ang nagtatakda sa kung 
saan ilalagay ang mga pangalan 
sa relationship map, sa halip na 
kung gaano sila magkalapit na 
kamag-anak. Ang mga taong 
talagang nakakakilala sa tao at 
nagmamahalaga sa kanya ay 
idaragdag sa mga sirkulo na 
mas malapit sa gitna. Ito’y batay 
sa koneksyon na nadarama, at 
sa lakas ng damdamin para sa 
isang tao, at hindi sa kung gaano 
siya katagal gumugugol ng 
panahon sa tao. 

2. Alamin kung sino ang pakikinggan. 
Ang isang Relationship Map ay nagbibigay sa atin ng mga 
kuru-kuro tungkol sa kung sino ang dapat natin kausapin 
upang lubos na malaman kung ano ang mahalaga sa taong 
iyon. Hindi nito sinasabi sa atin kung sino ang pakikinggan. 
Kapag nagtatanong-tanong tayo, malalaman natin kung 
sino talaga ang may tunay na relationship o kaugnayan sa 
indibidwal, at kung sino ang may kaugnayan lamang sa 
kanya dahil sa trabaho. Kapag nais malaman ng miyembro 
ng staff kung sino ang pakikinggan, dapat niyang tanungin: 
• Ano ang nagugustuhan mo sa taong ito? 
• Ano ang hinahangaan mo sa taong ito? 
• Kailan kayo huling nagkatuwaan nang magkasama, at 

ano ang ginawa ninyo? 
Ang mga taong may kaugnayan lamang sa indibidwal dahil 
sa trabaho ay mahihirapang sumagot sa mga katanungang 
iyon, o kaya’y sasagot sila mula sa “pananaw ng isang taong 
nagbibigay-serbisyo.” Halimbawa: Ano ang nagugustuhan 
mo sa taong ito? “Mahusay ang kanyang hygiene.” 
Mas malamang na pag-uusapan ng mga taong may tunay 
na kaugnayan o relasyon kung ano ang mga magagandang 
talent at kalidad ng taong iyon.
3. Humingi ng pahintulot upang kausapin ang mga taong 

nakalista sa relationship map. 
Posibleng may mga panahon kung kailan hindi ka dapat 
gumawa ng Relationship Map. Halimbawa, kung ang isang 
tao ay namatayan lamang ng isang kapamilya o kaibigan, 
maaring nahihirapan siya sa kanyang nararamdamang 
lubos na kalungkutan. Pero makakatulong din itong 
malaman kung sino ang mga naroroon, sino ang kanyang 
maaasahan, at sino ang kanyang mapapagkatiwalaan.



4.6    Pagplano ng Aking Mabuting Pamumuhay

Mike 
Kakalipat lamang ni Mike sa kanyang sariling residence na 
may supported living services kung saan kasama niya ang 
kanyang mga kaibigan sa isang lungsod na bago para sa 
kanya. Bilang bahagi ng kanyang meeting para sa Person-
Centered, kinompleto niya, ng kanyang ina, at ng kanyang 
support team ang isang Relationship Map. Nalaman ng 
kanyang kasalukuyang day program at supported living 
staff kung sino ang kanilang counterparts sa lungsod kung 
saan siya dati nakatira. 
Nang ginawa ng kanyang kasalukuyang support staff ang 
mga koneksyon na iyon, napahintulutan nito silang ibahagi 
ang natutunan ng dating staff tungkol sa kung ano ang 
mahalaga sa at mahalaga para kay Mike, at kung paano siya 
pinakamabuting masusuportahan. 

Pakikipagtulungan sa isang Planning Team 

SKILL: Relationship map

Natutunan ng kasalukuyang 
staff kung sino ang mga kamag-
anak na nakatira malapit sa 
bagong tahanan ni Mike, na 
maaring mabisita ni Mike sa 
tulong ng kanilang suporta. 
Natutunan din nila kung sino 
si Dewy at Louie, ang dalawang 
aso ng kanyang ina, na lubos 
na mahalaga kay Mike at na 
hinahanap-hanap ni Mike. 
Inasikaso ng staff ang regular 
na pagbisita ni Mike sa isang 
local pet shelter kung saan siya 
makakapaglaro sa mga asong 
naroroon. 

Aunt Hildie at 
Uncle Stan

Mike

Joanne 
(ina) 

Dewy at Louie 
(ang aking mga 
aso) 

Vickie, Kelly, 
Naseem 

(SLS staff)

Liliana, 
Cory (dati 
silang SLS 
staff)

TJ, Carlos (mga 
kaibigan sa 

program)

Ned, Caroline (mga kaibigan 
mula sa dati niyang 

kapitbahayan) 

Mga kaibigan 

Pamilya

M
ga

 ta
o 
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ag
su

su
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M
ga tao (ang trabaho nila 

ay ang suportahan ako 
sa tahanan at ibang m

ga 
lugar)

Ross, 
Jason (day 
program 
staff)

pagbabahagi ng 
mga kuwento
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Pakikipagtulungan sa isang Planning Team

SKILL: Relationship map

Pamilya

Mga kaibigan 

M
ga tao (ang trabaho nila ay ang 

suportahan ako sa tahanan at 
ibang m
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M

ga
 ta

o 
(n

a n
ag

su
su

po
rt

a 
sa

 ak
in

 sa
 tr

ab
ah

o 
o 

sa
 

es
ke

w
el

ah
an

) 



4.8    Pagplano ng Aking Mabuting Pamumuhay

Pakikipagtulungan sa isang Planning Team 

Pakikipagtulungan 
sa isang Planning 
Team 
Pagkatapos kumpletohin ang 
isang Relationship Map, at dahil 
mas nauunawaan na ngayon 
kung sino ang gustong isama ng 
taong iyon sa kanyang planning 
team, isali ang mga taong ito 
upang: 
• Kumuha ng impormasyon 

upang isulat ang kuwento ng 
buhay ng taong iyon. 

• Kasama ng taong iyon, 
tingnan kung ano ang 
kanyang mga oportunidad 
para sa paglahok sa 
komunidad, choices at 
pagpahayag ng mga 
karapatan, paggalang, at 
kakayahan. 

• Maghanda ng isang person-
centered na paglalarawan; 
kasama rito ang mga bagay na 
gustong ginagawa ng taong 
iyon, at ang mga bagay na 
hindi gaanong gustong gawin 
ng taong iyon. 

• Gumawa ng One-Page 
Profile/ Paglalarawan na 
may top tips tungkol sa 
“Ano ang minamahalaga ng 
ibang mga tao sa akin.” , “Ano 
ang mahalaga sa akin” at 
“Paano ako pinakamainam 
na masusuportahan.” Ang 
One-Page Profile ay maaring 
maging isang mahusay na 
introduksyon sa isang tao, at 
ito’y mainam na magagamit 
ng Planning Team upang 
magsimula.

Mga Planning Team meeting
Maaring mag-request ng isang Planning Team meeting 
tuwing nais gawin o i-update ng taong iyon ang kanyang 
person-centered plan, o nais niyang pag-isipan ang mga 
solusyon sa kanyang mga issue o mga hadlang. Ito ang mga 
maaring mangyari kapag may person-centered planning 
team meeting. 
1.  Pagpapasiyahan ng taong tumatanggap ng suporta 

kung ano ang layunin, agenda, oras at lugar para sa 
meeting. Paminsan-minsan ay maaring mag-imbita 
ang taong iyon ng ibang mga tao upang tumulong sa 
logistics na ito. 

2.  Maghanda ng komportableng kapaligiran. Kung 
magkikita nang personal, mainam na gawing 
komportable at ‘di-gaanong pormal ang kuwarto. Kung 
ang meeting ay remote, gamit ang videoconferencing, 
maglaan ng panahon upang masigurado na makikita 
at maririnig ng mga tao ang isa’t-isa, at ibigay ang 
mga materyales sa lahat bago magsimula. May iba’t-
ibang virtual tools na makakakuha ng atensyon at 
na makakatulong na magkaroon ng makabuluhang 
pakikipag-usap. 

3.  Kapag sinimulan ang meeting, hilingin ang mga 
kalahok na ipakilala ang kanilang mga sarili at na 
ibahagi ang isang bagay na gusto nila, hinahangaan 
nila, o minamahalaga nila tungkol sa tao para kung 
kanino nagdidebelop ang team ng plano. 

4.  Rebyuhin ang one-page profile ng taong iyon upang 
malaman kung ano ang nagugustuhan at hinahangaan 
ng mga tao tungkol sa taong iyon, kung ano ang 
mahalaga sa kanya, at kung paano siya pinakamainam 
na masusuportahan. (Alamin kung paano gumawa ng 
one-page profile sa Bahagi 2). 

5.  Linawin ang mga ideya ng taong iyon tungkol sa 
kinabukasan habang isinasaisip ang focus topic para 
sa meeting (halimbawa, paghanap ng bagong lugar 
na titirahan, pagkuha ng trabaho, pakikipanayam sa 
mas maraming mga tao, ang malaman kung paano 
magprepara ng mga pagkain at mamili ng grocery, 
atbp.) (gamitin ang LifeCourse Trajectory sa Bahagi 2). 
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6.  Pagkatapos ay rerebyuhin 
ng Planning team kung ano 
ang kasalukuyang nangyayari 
sa buhay ng taong iyon. 
Halimbawa, titingnan nila 
kung ano ang mga rutina at 
mga ritwal ng taong iyon, o 
kung ano ang nagdudulot 
ng magandang araw o 
masamang araw para sa 
kanya. (tingnan ang 3). 

7.  Isaisip kung ano ang 
gumagana sa buhay ng taong 
iyon na nangangailangan 
ng suporta upang ito’y 
magpatuloy. Tingnan kung 
ano ang hindi gumagana 
sa buhay ng taong iyon na 
maaring dapag magbago. 
Irekord ang mga oportunidad 
at mga hadlang habang 
ang mga ito’y nangyayari. 
Ang skills na Mahalaga 
sa / Mahalaga para sa at 
Gumagana / Hindi Gumagana 
ay mahusay na magagamit 
upang malaman kung ano 
ang dapat hindi baguhin at 
kung ano ang dapat baguhin 
o idagdag sa darating na 
panahon. Ipinapakita ng 
image sa susunod na pahina 
kung paano makakatulong sa 
planning team ang iba’t-ibang 
person-centered thinking 
skills upang malaman kung 
ano ang iba’t-ibang mga 
hadlang at mga oportunidad. 
(Bahagi 4). 

Pakikipagtulungan sa isang Planning Team

8.  Mag-brainstorm tungkol sa mga susunod na posibleng 
hakbang, mangakong kumilos, at alamin kung ano 
ang mga serbisyo at mga suportang kinakailangan 
upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng 
indibidwal. 

9.  Itakda ang oras at lugar para sa susunod na meeting 
upang malaman ang naging pagsulong at nang ma-
adjust ang plan, kung kinakailangan. 

10. Tapusin ang meeting sa pamamagitan ng pag-imbita 
sa bawat tao na magbahagi ng isang bahay na 
minahalaga niya hinggil sa panahong nagsasama ang 
lahat. 

Mahalagang tandaan na naiiba ang bawat tao, at 
maiiba rin naiiba ang bawat Planning Team. Ang taong 
tumatanggap ng home and community-based services ang 
siyang magkokontrola sa proseso ng pagpaplano, at maari 
niyang gamitin ang mga hakbang na inilista sa itaas, o 
maari siyang gumamit ng naiibang paraan na mas mainam 
para sa kanyang mga pangangailangan. Ang proseso ng 
pagpaplano ay magpapatuloy gamit ang pag-check-in sa 
pana-panahon upang patuloy na malaman at ma-update 
ang pananaw, mga layunin, mga kinakailangang serbisyo 
at suporta, at mga kilos ng taong iyon. Kapag patuloy 
na ginagamit ang iba’t-ibang person-centered thinking 
skills, magiging mas madali na makakuha ng mga bagong 
insight na makakatulong sa taong iyon na tumungo 
patungo sa kanyang pananaw na magkaroon ng mainam 
na buhay sa kanyang komunidad.
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“Nais kong pag-isipan ang 
direksyon ng aking buhay.”

“Nais kong magkaroon ng 
mas maraming kaibigan.”

“Hindi namin talagang 
naiintindihan kung paano 
nakikipagkomunika sa amin 
ang taong iyon.”

“Kailangan tayo humanap ng 
tamang klase ng mga taong 
magsusuporta sa taong iyon.”

“Ang staff ay kasali o 
lumalahok sa mga bagay na 
hindi nila dapat salihan.”

Relationship map

Matching/ 
Pagtugma

Donut

Presence to 
contribution

“Nais kong lumahok sa mas 
maraming mga aktibidad sa 
aking komunidad.”

“Kailangan pa natin ng 
karagdagang impormasyon 
tungkol sa kung ano ang 
mahalaga sa taong iyon.”

“Nais kong pag-
isipan ang aking 
kinabukasan.”

“Gusto kong gumawa ng 
mas maraming desisyon 
para sa aking sarili.”

Learning log

Dreams

Kasunduan sa Paggawa ng Desisyon

Citizenship

Person-
Centered na 

Paglalarawan 

mga karagdagang aksyon

Nagugustuhan at 
hinahangaan

Mahalaga sa

Paano 
pinakamainam na 

susuportahan

One-page profile

Aksyon
Gumagana Hindi    gumagana

Ano    Sino    Kailan

Person-
centered

plan 

“Alam ko kung ano ang aking 
self-determination individual 
budget at kung paano ko 
gustong gastusin ito.” 

sinasabi 
Support Plan, 

kasama ng mga 
kinakailangang 

serbisyo

Person-centered review

Communication 
charts

Pinakamahalagang 
responsibilidad 

Gamitin ang 
pagpasiya at ang 

creativity 

Hindi ito 
aming 

responsibilidad 
para kung 

saan kami ay 
binabayaran

Ano 
ang 
GUSTO 
ko 

Ano ang 
AYAW 
ko

Skills na 
kinakailangan

Suportang 
kinakailangan 
at na ninanais

Mga katangian 
ng pagkatao na 
kinakailangan

Mga 
kaparehong 

hilig

Palagay 
namin ay 

ibig sabihin 
nito’y

Sa 
kasalukuyang 

panahon

Kapag 
nangyari 

ito

Kailangan 
natin ito 

gawin 

Nais 
naming 
sabihin

Upang 
gawin 

ito, dapat 
natin 

Tinulungan/
sinuportahan 

ni 

Life trajectory

Pakikipagtulungan sa isang Planning Team

One-page profile na magiging person-centered plan

Pamilya

Mga taong 
binabayaran 
upang 
suportahan ako

Health 
Professionals

Mga 
Kaibigan

Aktibidad

Pagpunta Doon

Kapag naroroon

Aktibong paglahok

Paggawa ng koneksyon
• 

Nag-aambag

Petsa Ano ang 
ginawa 
ng tao?

Sino ang 
naroroon?

 Ano ang 
natutunan mong 

bagay na hindi 
gumana?

Ano ang 
natutunan 

mong bagay na 
gumana?

Mga mahalagang 
desisyon ukol sa 
aking buhay

Paano ba ako dapat 
tumulong?

Sino ang gagawa ng 
huling desisyon? 

Ano ang magagawa ko upang magkaroon ng 
karagdagang kontrol sa aking buhay? 
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Ang skill na Gumagana / Hindi Gumagana ay mainam na 
paraan upang simulan ang isang pag-uusap sa person-
centered planning, o upang pag-usapan ang mga issue 
kasama ng isang planning team. Makakatulong itong 
malaman kung ano ang mga bagay na gumagana at hindi 
dapat baguhin, at kung ano ang mga bagay na hindi 
gumagana at dapat baguhin. 

Ano ang nagagawa nito 
Ito’y isang analytical tool na makakatulong sa iyo na tingnan 
ang isang sitwasyon mula sa iba’t-ibang perspektibo. 
Ito’y isang paraan upang analisahin ang isang sitwasyon 
upang malaman mo kung ano ang gumagana o mainam 
sa ganoong sitwasyon, at kung ano ang hindi gumagana. 
Madali lamang gawin ito. Kapag nakompleto ito, maaring 
mayroon lamang apat na quadrant sa isang pahina. 

Paano ito nakakatulong 
• Nakakatulong ito sa mga tao na magkaroon ng pananaw, 

tumigil, huminto muna, nang matingnan nila ang 
buong sitwasyon at hindi lamang ang kasalukuyang 
nangyayari. 

• Ito’y nagsisilbi bilang tulay para sa natutunan tungkol sa 
kung ano ang mahalaga sa/para sa, at sa pagpaplano ng 
aksyon. 

• Nakakatulong ito sa mga tao na makasulong, dahil 
mayroon itong dalawa sa mga pangunahing prinsipyo 
ng negosasyon. Kapag nakasulat ang pananaw ng 
bawat tao, at nakikita mo ito, nadarama nila na sila’y 
pinakikinggan. Kapag pinaghiwa-hiwalay mo ang mga 

bagay na bumubuo sa mga 
sitwasyon, at sapat mong 
nakikita ang mga detalye 
nito, makakahanap ka ng 
mga bahagi kung saan 
kayo magkakasunduan; 
makapagsisimula kayo 
sa “common ground” o sa 
“parehong sitwasyon”. 

Paano ito gagamitin 
May iba’t-ibang mga hakbang sa 
skill na ito: 
1. Maghanda ng kapaligiran 

kung saan nadarama ng mga 
kalahok na sila’y malayang 
makapagsasalita nang tapat. 

2. Imbitahin ang mga kalahok 
na ibahagi ang kanilang 
mga ideya tungkol sa kung 
ano ang gumagana at ‘di-
gumagana, mula sa kanilang 
pananaw. Ang mga tao ay 
maaring gumamit ng mga 
salita, drawing, o mga retrato 
upang ibahagi ang kanilang 
mga ideya. 

3. Hikayatin ang mga kalahok 
na rebyuhin kung ano ang 
sinulat ng iba. Maaring 
makatulong ito sa kanila na 
ituon ang kanilang pansin sa 
kanilang pag-iisip. 

4. Kapag tapos nang magsulat 
ang mga tao, humingi ng 
pagpapaliwanag, kung 
kinakailangan. 

5. Humanap ng mga lugar kung 
saan nagkakasundo tungkol 
sa kung ano ang gumagana at 
‘di-gumagana. 

6. Kapag may pagtutunggali, 
tingnan kung ano ang 
sinasabi nito tungkol sa kung 
ano ang mahalaga sa bawat 
isa sa mga kalahok. 

Ano ang mainam? 
Ang UP Side: 

Ano ang gumagana sa 
kasalukuyan? 

Ano ang ‘di-mainam? 
Ang DOWN Side: 

Ano ang ‘di-gumagana sa 
kasalukuyan? 
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Gamitin ang 
impormasyon 
na ito upang 
gumawa ng 
agenda ng 
mga bagay 
na dapat ‘di 

baguhin 

Gamitin ang 
impormasyon 
na ito upang 
gumawa ng 
agenda ng 
mga bagay 

na dapat 
baguhin 

Mga pagtutunggali

Person-Centered Planning

SKILL: Gumagana / Hindi Gumaganapaano ito 
gagawin 
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Katarina
Bilang isang service coordinator, 
ginamit ko ang skill na 
Gumagana / Hindi Gumagana 
upang magdibelop ng plano ng 
aksyon upang matugunan ang 
problema na binanggit sa akin 
ni Juana, isang administrator 
ng isang community care home 
para sa anim na tao. Ayon kay 
Juana, si Katarina, isang taong 
naninirahan sa tahanan, ay 
madalas na umuuwi mula sa 
kanyang day program nang 
umiiyak, at sinasabi niyang ayaw 
niyang bumalik sa program.  Si 
Katarina ay masigla, at mahilig 
siyang makihalubilo sa kanyang 
mga kaibigan sa day program, 
kaya ‘di nila maunawaan kung 
bakit ayaw niyang bumalik. 
Sinabi ni Katarina kay Juana 
na nagpupumilit ang staff na 
tingnan kung ano ang nilalaman 
ng kanyang backpack sa harap 
ng lahat ng ibang mga kalahok 
sa day program. Paminsan-
minsan ay inaakusa siya na 
nagnakaw daw siya ng  mga 
bagay na hindi kanya. Nahiya 
at nagalit si Katarina. Nang 
tinanong ko ang day program 
staff, ipinaliwanag nila na subalit 
hinikayat si Katarina na hindi 
gawin ito, ugali ni Katarina ang 
umalis sa day program nang 
punung-puno ang kanyang 
backpack ng kanyang mga 

paboritong pag-aari. Nag-aalala sila na madalas na hindi 
iniisip ni Katarina ang kanyang dapat gawin, at nilalaro 
lamang niya ang mga bagay na dinala niya. At nawawala 
rin ang mga kasangkapan ng program, ng ibang mga 
kalahok, at ng staff sa program. Ang mga bagay na ito ay 
mahahanap lamang sa backpack ni Katarina makalipas ang 
ilang araw. 
Sinimulan ng staff ang pag-inspeksyon sa backpack ni 
Katarina araw-araw bago siya umalis upang tingnan kung 
may mga ninakaw na bagay. Ang inspeksyon ay isinagawa 
sa main room ng program habang hinihintay ni Katarina at 
ng ibang mga kalahok ang kanilang transportasyon.
Inimbita ko si Katarina, Juana, at ang staff ng day program 
sa isang meeting upang talakayin ang sitwasyon at 
subukang gamitin ang Working/Not Working (Gumagana 
/ ‘di-Gumagana) na analysis.  Sinabi sa akin ng staff na 
natutunan nila ang Working/Not Working mula sa isang 
taong nagpunta sa training; ginamit na nila ang analysis 
at napagpasiyahan nila na ang pagnanakaw ni Katarina sa 
mga bagay ay ang pangunahing bagay na hindi gumagana 
at na kinakailangang tugunan.  Sinabi ko na hindi sila 
humingi ng impormasyon mula kay Katarina o Juana 
tungkol sa kanilang sariling mga pananaw. Sa aming 
meeting, mas marami kaming natutunan gamit ang aming 
Working / Not Working analysis. 

Person-Centered Planning

SKILL: Gumagana / Hindi Gumagana sharing 
stories
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Batay sa aming natutunan, sinang-ayunan ng lahat ng mga 
partido ang ilang mga istratehiya upang matugunan ang 
mga problema. 
Bumalik si Katarina at masaya na naman siya sa 
kanyang day program.  Bagama’t ang solusyon ay may 
problema pa rin paminsan-minsan (paminsan-minsan ay 
nakakalimutan ni Katarina na humingi ng permiso upang 
hiramin ang isang bagay), hindi na napapahiya si Katarina 
sa harap ng kanyang mga kaibigan dahil pribado na siyang 
nakikipag-meeting sa staff; mas handa na rin siyang 
tumanggap ng counseling mula sa staff. 

Ano ang gumagana? Ano ang hindi gumagana? 

Katarina

Juana

Day 
Program 
Staff

Ang dalhin sa programa ang 
aking mga paboritong bagay 
kung sakaling ayaw ko ang 
aktibidad na inaalok. 
Ang pakikihalubilo sa aking 
mga kaibigan. 

Ang pagpunta ni Katarina sa 
day program araw-araw. 

Ang sigla at determinasyon ni 
Katarina. 
Ang paggawa ng arts and crafts 
projects. 

Ang paghatol sa akin na ako’y 
nagnakaw ng isang bagay na 
“hinihiram” ko lamang. 

Ang pag-uwi ni Katarina nang 
umiiyak. 
Naaburido ang ibang mga tao sa 
tahanan dahil kay Katarina. 
Ayaw magpunta ni Katarina sa 
program. 

Nawawala ang konsentrasyon ni 
Katarina sa kanyang mga gawain. 
Kinukuha ni Katarina ang mga 
bagay na hindi naman kanya. 

Person-Centered Planning

SKILL: Gumagana / Hindi Gumagana

Mga kasunduan at mga susunod na hakbang 
• Kung sa palagay ng staff ng 

day program na kailangan 
nila inspeksyunin ang 
backpack ni Katarina, 
gagawin lamang nila ito 
nang personal, kasama ni 
Katarina, sa isang pribadong 
opisina. 

• Susubukang magkasunduan si Katarina 
at Juana na gumamit si Katarina ng 
lubos na mas maliit na bag (see-
through, kung maaari) upang madala 
niya ang kanyang mga kasangkapan sa 
program, at lilimitahan nila ang bilang 
ng mga bagay na madadala niya mula 
sa tahanan. 

• Sumang-ayon 
si Katarina na 
magtatanong muna 
siya bago niya 
hiramin ang isang 
bagay upang dalhin 
sa kanyang tahanan.

sharing 
stories
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Ano ang mainam? 
Ang UP Side: 
Ano ang gumagana sa kasalukuyan? 

Ano ang ‘di-mainam? 
Ang DOWN Side: 
Ano ang ‘di-gumagana sa 
kasalukuyan? 

Mula sa 
pananaw ni 

Hinggil kay 

Mga kasunduan at mga susunod na hakbang 

Person-Centered Planning

SKILL: Gumagana / Hindi Gumagana
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Mga Checklist para sa Pagtatag ng Komunidad 

1 Hindi ko pa ito nagagawa  2 Kailangan ko ng tulong dito 3 Ginagawa ko na ito 

Mga relasyon sa pamilya, mga kapitbahay, komunidad 
1.  Sinusuportahan ko ba ang biglaang pagbisita sa mga kapitbahay? 

2.  Hinihikayat ko ba na bumisita ang mga kapitbahay sa taong ito? 

3.  May listahan ba ako ng mga local club na maaaring salihan? 

4.  Sinisigurado ko ba na ang file ng tao ay may pangalan, address, telepono, mga 
petsa ng kaarawan, petsa ng anibersaryo ng mismong pamilya, extended family, 
mga kaibigan at kakilala? 

5.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na magpadala ng mga card, sulat, at tumawag 
sa telepono? 

6.  Sinusuportahan ko ba ang events para pumunta ang mga kapitbahay sa tahanan 
ng taong ito? 

7.  Sinusuportahan ko ba ang pagtulong ng taong ito sa kapitbahay at sa kanyang pamilya 
(pag-rake ng dahon, pagdala ng laundry sa itaas mula sa laundry room, pagbantay sa 
mga maliliit na bata habang ang kanilang ina ay may binili nang sandali)? 

8.  Naghahanap ba ako ng mga lugar kung saan may mga oportunidad at kung saan 
maaaring may magawa ang tao para sa iba? 

9.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na lumahok sa mga bake sale at iba pang 
fundraising events? 

10.  Sinusuportahan ko ba ang mga aktibidad na nakakatulong sa taong ito na 
maimbita sa mga tahanan ng ibang mga tao? 

11.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na makipag-usap tungkol sa mas maraming paksa? 

12.  Sinisigurado ko ba na ang taong ito ay may photo album ng kanyang mismong 
pamilya, extended family, mga kaibigan, at mga kilala, at na ang mga ito ay may 
mga pangalan? 

13.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na magkaroon ng maganda at positibong 
bisita sa kanyang pamilya? 

14.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na kunan ng retrato ang kanyang sarili? 

15. Sinisigurado ko ba na ang taong ito ay nasa mga mailing list? 

16. Sinisigurado ko ba na ang taong ito ay nagdo-donate? 

17. Tinuturuan ko ba siya tungkol sa iba’t-ibang uri ng mga relasyon? 

18. Sinusuportahan ko ba ang taong ito upang siya’y magtatag muli ng mga relasyon?  

Mga bagay na pag-iisipan at susubukan habang sinusuportahan mo ang mga tao na mamuhay 
nang mainam sa kanilang komunidad. 
I-rate ang mga sumusunod na mga pahayag, alinsunod sa  
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Mga Checklist para sa Pagtatag ng Komunidad 

Mga miyembro ng komunidad 
1.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na magkaroon ng birth certificate, SIN card, 

health card, library card, credit card? 

2.  Sinisigurado ko ba na ang taong ito ay nasa isang mailing list para sa mga tindahan, 
politikal na partido, mga kalendaryo ng eskwelahan, magazine, mga dyaryo? 

3.  Ipinapaliwanag ko ba kung ano ang ibig sabihin ng home maintenance? 

4.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na mag-donate ng panahon/pera para mag-
canvas nang door-to-door, magpasa ng bulletins, tumulong sa Sunday school/
brownies/cubs? 

5.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na maging isang miyembro ng kanyang 
pipiliing service clubs, church, hospital auxiliaries, world wildlife fund, atbp.? 

6.  Sinusuportahan ko ba ang mga kakayahan ng taong ito? 

7.  Hinihikayat ko ba ang taong ito na magtrabaho sa komunidad, sa isang trabaho, o 
mag-volunteer? 

8.  Tinutulungan ko ba ang taong ito na magdesisyon kung siya’y mag-aaral para mag-
upgrade o para sa kanyang special interest? 

9.  Sinusuportahan ko ba ang magkaroon ang taong ito ng mga responsibilidad tulad 
ng babysitting, garage sales, street dances, at paglilinis ng mga sasakyan? 

10.  Gumawa ba ako ng listahan ng mga uri ng transportasyon, kabilang ang carpool? 

11.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na makapunta sa mga lugar sa komunidad? 

12.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na mag-shopping para sa kanyang sarili, o 
gumawa ng errands para sa iba? 

13.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na maging isang valued customer sa mga 
restaurant at convenience stores? 

14.  Nagbibigay ba ako ng mga oportunidad para makapamahala ang taong ito sa 
kanyang buhay (magbayad ng bills, taxes, renta, at iba pang bills)? 

15.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito sa libangan at paggawa ng mga koneksyon, 
tulad ng pagiging isang team member? 

16.  Nagbibigay ba ako ng suporta sa paraang hindi nakakakuha ng atensyon sa taong 
ito? 

17.  Alam ko ba kung paano tumahimik o hindi magbigay ng suporta? 

18.  Gumagamit ba ako ng iba’t-ibang devices upang turuan ang taong ito na maging 
miyembro sa isang grupo (role modeling)? 

19. Sinisigurado ko ba na ang taong ito ay may isang communication system, at 
nirerespeto ko ba ang paraan ng pagkomunika ng taong ito? 
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20.  Gumagamit ba ako ng assistive devices upang suportahan ang taong ito? 

21.  May listahan ba ako ng assets ng taong ito? 

22.  Naitutugma ko ba ang kanyang assets sa membership sa isang group? 

23.  Hinihikayat ko ba ang taong ito na malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang 
kapaligiran – mga dyaryo, patalastas sa radyo/TV? 

24.  Nalalaman ko ba na ang taong ito ay nangangailangan ng suporta sa pagpili ng 
mga serbisyo (doktor, dentista)? 

25.  Itinataguyod ko bang sumali ang taong ito sa team na mag-i-interview upang mag-
hire ng kanyang support worker? 

Pagtaguyod para sa, kasama ng, sa ngalan ng
1.  May listahan ba ako ng Support Services tulad ng para sa diyabetis, sekswalidad, 

timbang? 

2.  Sinuportahan ko na ba ang taong ito na magkaroon ng isang will, trust fund, bumili 
ng bahay? 

3.  Ano ang aking mga magagawa upang ibalik ang kontrol sa taong ito? 

4.  Binibigyan ko ba ang taong ito ng iba’t-ibang mga opsyon kapag siya ay nasa isang 
lumalalang sitwasyon? 

5.  Sinisigurado ko ba na ang tahanan kung saan naninirahan ang tao ay hindi nasa 
residence ng staff ? 

6.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na humingi ng tulong kapag kinakailangan? 

7.  Ang tao bang ito ay bahagi ng pagpaplano ng kanyang mga iskedyul/rutina? 

8.  Minamahalaga ko ba ang indibidwal na ito bilang bahagi ng team na gumagawa 
ng desisyon? 

9.  Itinataguyod ko ba sa local representatives ang mga bagay tulad ng accessibility? 

10.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na sumali sa People First, youth groups sa 
simbahan, choirs, barber shop quartets, dance groups? 

11.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na gumawa ng mga may-kaalamang desisyon 
tungkol sa kung saan magtratrabaho, maninirahan, at kung sino ang makakasama? 

12.  Nirerespeto ko ba ang kapansanan ng taong ito? 

13.  Sinisigurado ko ba na nalalaman at nauunawaan ng taong ito ang mga may-
kinalamang risk? 

14.  May tiwala ba ako sa pagdedesisyon ng taong ito? 

15. Nirerespeto ko ba ang kanyang pagka-pribado? 

Mga Checklist para sa Pagtatag ng Komunidad 
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Pagtupad ng mga Inaasahang Mangyari, mga Pangarap, at 
mga Hangad
1.  Nailalagay ko ba ang aking sarili sa sitwasyon ng taong ito? 

2.  Nakikita/nararanasan ko ba ang buhay mula sa kanyang pananaw? 

3.  Alam ko ba kung paano dagdagan ang mga oportunidad upang masuportahan 
ang taong ito na gumawa ng choices? 

4.  Minamahalaga ko ba ang opinyon ng taong ito? 

5.  Pinakikinggan ko ba ang taong ito? 

6.  Hinahadlangan ko ba ang mga sitwasyon kung saan mapapahiya ang taong ito? 

7.  Kinakausap ko ba ang tao bilang isang adult? 

8.  Gumagamit ba ako ng ibang tono ng boses kapag kinakausap ko ang taong ito? 

9.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na makipagkomunika sa kanyang pamilya hinggil 
sa kanyang mga nagugustuhan, hindi nagugustuhan, mga pangarap, mga ninanais? 

10.  Sinusuportahan ko ba ang komunikasyon sa iba’t-ibang mga paraan? 

11.  Pinag-uusapan ko ba ang taong ito sa isang positibong paraan? 

12.  Alam ko ba kung paano maglaan ng mga pagkakataon para may matutunan? 

13.  Alam ko ba kung paano gumamit ng iba’t-ibang learning aids? 

14.  Alam ko ba ang pagkakaiba ng responsibilidad at kontrol? 

15.  Nagtatatag ba ako ng tiwala sa taong ito? 

16.  Sinusuportahan ko ba ang taong ito na magplano para sa mga biyahe, bakasyon, 
mga bagay na bibilhin? 

17.  Alam ko ba kung paano magtatag ng mga koneksyon para sa taong ito sa komunidad? 

18.  Pinupuri ko ba ang taong ito, at nagtatanim ba ako ng kahalagahan niya sa kanyang 
sarili? 

19.  Nagbibigay ba ako ng mga mungkahi? 

20.  Nagbibigay ba ako ng mga ideya? 

21.  Tumutulong ba akong malaman niya kung ano ang mga hadlang sa kanyang mga 
pangarap? 

22.  Sinusuportahan ko ba ang indibidwal na makipagsapalaran at gumawa ng ilang 
mga pagkakamali? 

23. Sinusuportahan ko ba ang indibidwal sa functional activities? 

Ngayon
• Pumili ng isa sa mga item na binigyan mo ng rating na 1.  
• Pag-isipan ang isang ispesipikong tao kung kanino ka nakikipagtulungan at kung kanino 

umaaplay ang item na ito.  
• Magdibelop ng plano ng aksyon para sa kung paano mo ito babaguhin. 
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Mga Checklist para sa Pagtatag ng Komunidad 



 Ang Mamuhay Nang Mabuti sa Aking Komunidad  4.19

Resources

Pangarap ng HCBS Peer Partner Program na makatulong ang impormasyon na ipinamahagi 
sa Mabuting Pamumuhay sa Aking Komunidad. Patuloy na gamitin ang lahat o bahagi ng 
impormasyon upang pag-isipan, planuhin, at kumilos upang suportahan ang isang taong 
gumagamit ng mga pangmatagalang serbisyo at suporta. Ang Mabuting Pamumuhay sa 
Aking Komunidad ay sadyang ginawa upang makapagsimula. May iba’t-ibang resources na 
makapagdaragdag sa iyong pag-unawa sa home and community-based services at sa person-
centered practices. 
Ang service providers na nagbibigay ng mga pangmatagalang serbisyo at suporta ay hinihikayat 
na lumahok sa Person-Centered Thinking Training na dinibelop ng Learning Community for 
Person-Centered Practices. 
Ang mga taong lumahok na sa training ay inaanyayahang sumali sa local communities ng 
practice meetings. Para sa impormasyon tungkol sa mga ito, magpunta sa Tri-Counties Regional 
Center website: https://www.tri-counties.org/ person-centered-practices/person-centered-
thinking-training/ 
Ang mga nasa labas ng Tri-Counties area ay makakahanap ng impormasyon tungkol sa training 
mula sa kanilang local Regional Center at mula sa Learning Community for Person-Centered 
Practices: https://tlcpcp.com/ 

Mga website na makakatulong 
Mga website na may impormasyon tungkol sa Person-Centered Thinking, 
Planning at Practices, at resources para sa online at in-person training. 
Learning Community for Person-Centered Practices
https://tlcpcp.com/

Helen Sanderson Associates 
http://helensandersonassociates.co.uk/us/ 
https://helensandersonassociates.com

Support Development Associates 
https://www.sdaus.com/

Inclusion Press
https://inclusion.com/

Life Works Liberty Plan
https://www.lifeworks-sls.com/liberty-plan

Open Future Learning
https://www.openfuturelearning.org/index.cfm?fuseaction=login.home

Charting the Life Course 
https://www.lifecoursetools.com/

NCAPPS National Center on Advancing Person-Centered Practices and Systems 
https://ncapps.acl.gov/
Pacer’s National Parent Center on Transition and Employment
https://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/person-
centered.asp

https://tlcpcp.com/
http://helensandersonassociates.co.uk/us/
https://helensandersonassociates.com
https://www.sdaus.com/
https://inclusion.com/
https://www.lifeworks-sls.com/liberty-plan
https://www.openfuturelearning.org/index.cfm?fuseaction=login.home
https://www.lifecoursetools.com/
https://ncapps.acl.gov/
https://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/person-centered.asp
https://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/person-centered.asp
https://www.tri-counties.org/
https://tlcpcp.com/
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Resources

HCBS Resources
Accessing Home and Community-Based Services: A Guide for Self-Advocates.  Autistic Self-
Advocacy Network
https://autisticadvocacy.org/wp-content/uploads/2014/11/Accessing-HCBS-Guide-v1.pdf

System-Centered vs. Person-Centered.  A video with Dr. Beth Mount
https://www.youtube.com/watch?v=y77y7XW8GtE

Home and Community-Based Settings Requirements Compliance Toolkit
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-
community-based-settings-requirements
The Council on Quality and Leadership HCBS – ACT Project (Advocates Creating 
Transformation)
https://www.c-q-l.org/resources/projects/the-hcbs-act-project/
California Department of Developmental Services HCBS Resources
https://dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations/

Person-Centered Planning instructional video clips
Pasimula sa kasaysayan ng Person-Centered Planning, at iba’t-ibang mga istilo nito
Interview kay Michael Smull tungkol sa ebolusyon ng person-centered thinking. Ginawa ng 
Research & Training Center on Community Living, University of Minnesota. Setyembre 30, 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=pYtDrbkZCps

Michael Smull - mga Paglalarawan. Ano ang ibig sabihin ng person-centered approaches, 
thinking at planning, kasama ang PATH, MAPS Essential Lifestyle Planning?  
https://www.youtube.com/watch?v=tvANuym5VXY&t=70s

Si Michael Smull, habang nagsasagawa ng isang person-centered planning meeting 
https://www.youtube.com/watch?v=OQbs5JhKNXM

Inilalarawan dito ni Helen Sanderson ang proseso ng person-centered reviews process
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-reviews/

Nagsasagawa si Julie Malette ng isang person-centered review 
https://www.youtube.com/watch?v=wxe-tB6wOz8

https://autisticadvocacy.org/wp-content/uploads/2014/11/Accessing-HCBS-Guide-v1.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=y77y7XW8GtE
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-based-services/guidance/home-community-based-settings-requirements-compliance-toolkit/index.html
https://www.c-q-l.org/resources/projects/the-hcbs-act-project/
https://dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations/
https://www.youtube.com/watch?v=pYtDrbkZCps
https://www.youtube.com/watch?v=tvANuym5VXY&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=OQbs5JhKNXM
http://helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-reviews/
https://www.youtube.com/watch?v=wxe-tB6wOz8
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Impormasyon tungkol sa ispesipikong Person-Centered 
Thinking Skills 
Learning Log -  Ipinapakita ni Michael Smull ang Learning Log, isang person-centered 
thinking tool 
https://www.youtube.com/watch?v=JGsiWprN9bE

One Page Profiles - Michael Smull - Paano simulan ang paggamit ng One Page Profile/
Description 
https://www.youtube.com/watch?v=meLjQX2wuhM&t=54s

Mahalaga sa / Mahalaga para sa - Ipinapakita ni  Michael Smull kung ano ang person-
centered thinking tool
https://www.youtube.com/watch?v=VDqERIxM4HM&t=80s

Communication Charts - Ang person-centered thinking tools upang pahusayin ang boses, 
choice, at kontrol https://www.youtube.com/watch?v=Yy7TnOqSLSo

Mga Rutina at mga Ritwal, Mabuting Araw/Masamang Araw, Two Minute Drill - Ipinapakita 
ni Michael Smull ang person-centered thinking tools para maunawaan ang mahalaga sa/
mahalaga para sa  
https://www.youtube.com/watch?v=vDRRD3hYaSg

Matching - Ipinapakita ni Michael Smull ang person-centered thinking tools upang linawin 
ang mga tungkulin at mga responsibilidad 
https://www.youtube.com/watch?v=QbTXp0wKFMQ

Ang Donut - Ipinapakita ni Michael Smull ang person-centered thinking tool upang linawin 
ang mga tungkulin at mga responsibilidad  
https://www.youtube.com/watch?v=gCtxICX9118

4 + 1 Questions - Ipinapakita ni Michael Smull ang person-centered thinking tool para sa 
analisis at aksyon 
https://www.youtube.com/watch?v=KYzxYcMN7sE&t=70s

Gumagana / Hindi Gumagana  - Ipinapakita ni Michael Smull ang person-centered thinking 
tool para sa analisis at aksyon
https://www.youtube.com/watch?v=M190htHcvok

Resources

https://www.youtube.com/watch?v=JGsiWprN9bE
https://www.youtube.com/watch?v=meLjQX2wuhM&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=VDqERIxM4HM&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=Yy7TnOqSLSo
https://www.youtube.com/watch?v=vDRRD3hYaSg
https://www.youtube.com/watch?v=QbTXp0wKFMQ
https://www.youtube.com/watch?v=gCtxICX9118
https://www.youtube.com/watch?v=KYzxYcMN7sE&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=M190htHcvok
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Mga bagay 
na nais kong 
matandaan
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