
 

 

 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 

SIS-A Rating Key 

Uri ng Suporta: Anong uri ng natatangging suporta ang kakailanganin upang matulungan 
ang tao na magawa ang gawain? 

 
0 = Wala (walang kinakailangang suporta sa anumang uri) 
1 = Pagsubaybay (alam ng tao kung paano, nangangailangan ng paghihikayat / mga paalala)  
2 = Pag-hihikayat sa salita / Pagkilos (pagtuturo / pagpapakita) 
3 = Bahagyang pisikal na tulong (pagtutulungan ng magkakasama; tulong upang maisagawa ang 
ilan-sa-karamihan ng mga hakbang)  
4 = Buong pisikal na tulong (ginagawa sa ngalan; lahat ng hakbang ay kailangang kumpletuhin para 
sa indibidwal) 

 

Dalas ng Suporta: Gaano kadalas kakailanganin ang uri ng suporta para makilahok ang tao sa 
aktibidad na ito? 

0 = Wala o mas mababa sa buwanang 
1 = Hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, ngunit hindi isang beses sa isang linggo 
2 = Hindi bababa sa isang beses sa isang linggo, ngunit hindi isang beses sa isang araw (1 - 6 na 
araw bawat linggo)  
3 = Hindi bababa sa isang beses sa isang araw, ngunit hindi isang beses sa isang oras (7 araw bawat 
linggo) 
4 = Oras-oras o mas madalas (kahit isang beses bawat oras sa lahat ng 24 na oras bawat araw) 

 

Araw-araw na Oras ng Suporta: Sa karaniwang araw, kung kailan kakailanganin ang 
suporta sa lugar na ito, gaano karaming pinagsama-samang oras ang dapat ilaan? 

0 = Wala 
1 = Wala pang 30 minuto 
2 = 30 minuto hanggang mas mababa sa 2 oras 
3 = 2 oras hanggang mas mababa sa 4 na oras 
4 = 4 na oras o higit pa 

Mangyaring Tandaan: May mga limitasyon sa pagmamarka ang ilang tanong. 

Rating Key para sa Kasalukuyang Natatangging Mga Pangangailangan ng Suporta sa Medikal 
at Pag-uugali 

 
0 = Walang kinakailangang suporta 
1 = Kailangan ng ilang suporta 
2 = Kailangan ang malawak na suporta (agad-agad na panganib sa kalusugan / kaligtasan kung hindi 
ibinigay ang suporta) 
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