San Juan Fire Department Central Station
P. Guevarra St. Santolan Road
Tel No. 725 20 79
Pansamahang Pagtataya
Nilalayon nito na mapaunlad ang oryentasyon ng San Juan Fire Department Central Station sa pagiging ligtas sa sunog at ang pagtatalakay
ng mga tagapagsalita.
Pangalan (optional) _____________________________________________

Petsa: _________________________

Panuto: Lagyan ng check at pumili lang ng isang sagot sa bawat tanong. Para sa mga tanong na nangangailangan ng pasulat na pagsagot, pakisulat
ang iyong sagot sa mga patlang sa ibaba ng tanong.

I. Ebalwasyon ng Tagapagsalita

Matinding
Pagsang-ayon

Sang-ayon

Walang
Pagkiling

Hindi
Sang-ayon

1. Maingat ang tagapagsalita sa pagpapaliwanag ng iba’t ibang
uri ng panganib sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga
halimbawa ng mga sitwasyong may kinalaman sa sunog.
2. Naipaliwanag at maayos na naipakita ng tagapagsalita ang
mga pamamaraan sa kung ano ang gagawin sakaling
magkaroon ng sunog.
3. Naihanda ng tagapagsalita ang iyong pag-iisip (i.e emotional
stress, pagkabalisa, pagkataranta, pagbibigay halaga sa mga
personal ang pag-aari) sakaling magkaroon ng sunog.
4. Malawak ang kaalaman ng tagapagsalita (tinukoy ang pinagaralan, mga posisyon sa mga samahan at mga
misyon) at kapani-paniwala sa kanyang sinasabi.
5. Sa kabuuan ng oryentasyon, aktibo at may impact ang
tagapagsalita sa pagpapaliwanag ng mga impormasyon
tungkol sa pagiging ligtas sa sunog.

II. Ebalwasyon ng Oryentasyon
A. Nilalaman at Daloy ng Oryentasyon
1. Malinaw at kumpleto bang natalakay ang mga impormasyong
naibahagi tungkol sa mga hakbang tungo sa pagiging ligtas sa
sunog?
2. Nabigyang-diin ba ang direct emergency hotline ng San Juan
Fire Department sa kabuuan ng oryentasyon?
3. Natalakay ba ang mga impormasyon na may angkop na
pagsasakonteksto sa kultura, pamantayan at pagpapahalagang
Filipino?
4. Nabigyang-pansin ba ng mga naibahaging impormasyon sa
kabuuan ng oryentasyon ang iyong mga pangamba (kaligtasan
ng sarili, kaligatasan ng pamilya, kaligtasan ng mga alagang
hayop, at proteksyon sa pag-aari)?
5. Naging maayos ba ang daloy ng oryentayon mula sa simula
hanggang sa pagtatapos (walang pagkaantala, mahahabang
paghinto sa pagtalakay, atbp)?

Oo

Hindi

Matinding Di
Pagsang-ayon

B. Kagamitang Pangkomunikasyon
1. Sa mga pagpipilian sa ibaba, alin ang pinakaepektibo upang maalala ang mga naibahaging impormasyon sa oryentasyon sakaling
kailanganin ito sa hinaharap?
Posters
Pamphlets
Website
Social Media (Facebook and Twitter)
Newsletters
2. Sa anong wika mo higit na gustong maisulat ang mga communication media (brochure, poster, flyer, atbp.)?
Ingles
Filipino
C. Impact ng Oryentasyon

Oo

Hindi

1. Nabigyan ka ba ng mga impormasyon mula sa oryentasyon ng
bago at mas malinaw na pag-unawa sa mga panganib na may
kinalaman sa mga insidente ng sunog, kaligtasan, pamamaraan
at/o pagsasagawa ng mga hakbang pangkaligtasan?
2. Natulungan ka ba ng oryentasyon na maisagawa nang wasto
ang mga hakbang pangkaligtasan sa tunay na buhay, lalo na
kapag magkaroon ng aktuwal na insidente ng sunog?
3. Mayroon pa ba ibang paraan mapaunlad ang oryentasyon?
Kung ang sagot ay Oo (Tumuloy sa tanong sa ibaba)
Kung ang sagot ay Hindi (Tumuloy sa Part III)
Anong tiyak na mga bahagi ang maaari pang mapaunlad? Magbigay ng mga suhestiyon.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
III. Iba Pang Komento at Suhestiyon
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

