
 

Digital Equity Survey ng Anchorage School District 

Impormasyon Ng Mag-Aaral: Mga Kinakailangang Patlang (*)  

* Pangalan Ng Mag-Aaral (Pakiprint): ______________________ ID ng Mag-aaral: ____________ 

*Petsa ng Kapanganakan ng Mag-aaral:  

_____________________                               *Baitang__________ * Petsa: _____________ 

 

Digital Na Device 
Anong device ang madalas na ginagamit ng iyong 
mag-aaral upang makumpleto ang gawain sa 
paaralan sa bahay?  
 
__ Chromebook 
__ Computer sa Desktop 
__ Computer sa Laptop 
__ Tablet 
__ Smartphone 
__ Wala 
Iba pa: _______________________ 
 
Tandaan: Kung mag-uulat ng "iba pa", paki sulat ang 
device. 

Pag-Access Sa Device 
Ang pangunahing device ba sa pag-aaral ay isang 
personal na pag-aari o galing sa paaralan at 
ibinabahagi ba ito sa sinuman sa sambahayan?  
 
__ Personal-Nakatuon 
__ Personal-Ibinabahagi 
__ Ibinigay ng Paaralan-Nakatuon 
__ Ibinigay Ng Paaralan-Ibinabahagi 
__ Wala 

Pag-Access sa Internet sa Tinitirahan 
Maaari bang ma-access ng inyong mag-aaral ang 
internet sa kanilang pangunahing device na 
ginagamit sa pag-aaral sa bahay?  
 
__ Oo 
__ Hindi 

Uri ng Koneksyon sa Internet sa Tinitirahan 
Ano ang  uri ng Koneksyon sa Internet ang 
ginagamit sa bahay? **(mangyaring tingnan ang 
likuran para sa mga paliwanag) 
 
__ Fiber 
__ Cable 
__ DSL 
__ Microwave 
__ Satellite 
__ Dial-up 
__ Personal hotspot/smartphone 
__ Hotspot na ibinigay ng paaralan 
__ Hindi kilala 
__ Wala 
Iba pa: _____________________________ 
 
Tandaan: kung mag-uulat ng "iba pa", paki-lista 
ang uri ng pag-access sa internet. 

Pagganap Ng Internet 

Maaari bang mag-stream ang iyong mag-aaral ng isang video sa kanilang pangunahing device na ginagamit 

sa pag-aaral nang walang pagkagambala?  

__ Oo, na walang mga isyu 

__ Oo, ngunit hindi pare-pareho ang kalidad 

__ Hindi 



 
 

 

**Mga Kahulugan ng Mga Uri Ng Koneksyon Sa Internet: 

 

• Fiber - ang Fiber-optic line na tumatakbo sa inyong bahay na nagbibigay ng internet. 

 

• Cable - Ang Internet na dumadating sa pamamagitan ng isang coaxial cable mula sa 

isang internet provider. 

 

• DSL - Modem ng Digital Subscriber Line. Ang DSL modem ay isinasaksak sa isang jack ng 

telepono ngunit hindi naaapektuan ang paggamit ninyo ng telepono at internet nang 

sabay. 

 

• Microwave - mayroong isang microwave receiver sa inyong bahay na kumukuha ng 

inyong internet sa isang microwave broadcast. 

 

• Ang Satellite - ang Internet ay nanggagaling mula sa isang satellite dish. 

 

• Dial-Up - Ang isang Dial-Up modem ay isinasaksak sa jack ng telepono at pinipigilan ka 

mula sa paggamit ng iyong telepono sa bahay tuwing gumagamit ka ng internet. 

 

• Personal Hotspot/Smartphone - Ang gamit ng Smartphone bilang iyong tanging 

mapagkukunan ng internet, o ginagamit ito upang maipadala ang WiFi sa iba pang mga 

device. 

 

• Hotspot na ibinigay ng paaralan - gamit ang WiFi na ipinapadala mula sa isang gusali ng 

paaralan o sa isang sasakyan ng paaralan upang ma-access ang internet.  


