
Panid 1 iti 2 

 

Surbey Pannakapnek ti Rayder 
 

Numero ti ID ti TheHandi-Van: _____________ Apelyido: _____________________________ 
 

Agyaman kami iti panagsakay mo iti TheHandi-Van.  Iti Departamento ti Serbisyo Transportasyon ket 
mangayat nga mangala ti fidbak mo.  Kasano nga gradwan dagiti sumaganad nga aspeto iti serbisyo 

nga naawat mo sadjay byahem iti: (Pakimarkaan ti maysa ti sagtunggal maysa) 
 
Petsa ti Byahe: _____________________ Oras ti Byahe: _____________________
 

      

1.  Panagreserba 
N/A 

Permi nga 
Umanamong 

Umanamong 
Saan a 

Umanamong 

Permi nga 
Saan a 

Umanamong 

a. Nakatungtong ko iti nabiit ti 
pagpareserbaan 

     

b. Iti pagpareserba anket nadayaw ken 
addaan ti napintas nga panagugugali 

     

c. Iti pagpareserbaan ket timmulong ken 

sumungsungbat 
     

d. Napnek nak ken iti padas ko ken iti 

panagreserbak iti daytoy nga byahe 
     

 

     
2.  Serbisyo N/A Wen Saan Diak a Ammo 

a. Nu imbagam nga ibaba da ka iti nayappointar 
nga oras, nakadanun ka kadi iti uneg ti 45 
minutos sakbay iti appointment mo? 

    

 

    
 Wen Saan Diak a Ammo 

b. Iti kadi TheHandi-Van ket simmangpet iti uneg ti 
30-minuto nga oras panangpickup? 

   

 

     
 Permi nga 

Umanamong 
Umanamong 

Saan a 
Umanamong 

Permi nga 
Saan a 

Umanamong 

c. Ustu laeng iti kinabayag iti byahe     

d. Napnek nak ken iti padas ko ken iti daytoy nga 
byahe 
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3.  Lugan 

Permi nga 
Umanamong 

Umanamong 
Saan a 

Umanamong 

Permi nga 
Saan a 

Umanamong 

a. Iti lugan ket nadalos     

b. Nakarikna nak iti talged/seguridad iti uneg lugan     

c. Napnek nak iti lugan     
 

     

4.  Drayber 

Permi nga 
Umanamong 

Umanamong 
Saan a 

Umanamong 

Permi nga 
Saan a 

Umanamong 

a. Iti drayber ket nadayaw ken addaan napintas a 
ugali 

    

b. Iti drayber ket tummulong ken addaan 
pannakaammo 

    

c. Iti drayber ket nagmaneho nga adda talged na     

d. Napnek nak iti drayber     
 
 

 

Dagiti Opsyonal nga Demograpiko nga Salsaludsod 
 
 

1. Sika kadi ket agdama nga agaw-awat ka iti anyaman kadagitoy nga programa?  
(tsekam iti amin nga mayaplikar) 
 Medicaid 
 Suplemental a Programa Panangasistar ti Nutrisyon (SNAP) 
 Temporaryo nga Panangasistar para iti Agkasapulan nga Pamilya (TANF) wenno 

Temporaryo nga Panangasistar para iti Sabali pay nga Agkasapulan nga Pamilya (TAONF) 
 Tulong kadagiti Nataengan, Bulsek, ken Awanan Bileg (AABD) 
 Suplemental a Seguridad nga Suledo (SSI) 
 Awan 
 Diak a Ammo / Diak Sumungbat 

 
2. Base iti impormasyon dita baba iti sukat ti sangkabbalayan yu, 

iti kadi suweldo iti sangkabbalayan yu ket nababbaba ngem iti 
limit ti suledo idi 2022? 

Wen Saan 
Diak a Ammo / 

Diak Sumungbat 

      

 
Limitasion ti sueldo para kadagiti pamilia nga addaan iti: 

1 tao 2 tattao 3 tattao 4 tattao 5 tattao 6 tattao 7 tattao 

$27,450 $31,400 $35,300 $39,200 $42,350 $45,500 $48,650 

 
  

No piliem nga itawag kadakami ti komentom wenno kayatmo ti kopia ti pormas iti Chuukese, Ilokano, 

Japanese (日本語), Simplified Chinese (中文) wenno Tagalog, pangngaasim ta tawagam ti  

(808) 768-8300.  Para kadagiti suhestiyon, komento, panangdayaw, reklamo, wenno saludsod 
panggep iti byahem, tawagam iti Serbisyo Pangkostumer ti TheHandi-Van sadjay (808) 456-5555, 

Ekstension 3. 
Agyaman kami iti inka panagpartisipar iti daytoy nga Surbey! 


