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Ang Ralph Andersen & Associates ay sisimulan ang proseso ng pangangalap para sa bagong Hepe 
ng Pulisya. Ang Kumisyon ng Pulisya ay hinahangad ang iyong puna na shang kikilalanin ng 
Kumisyon ng Pulisya sa buong proseso ng pagpili. IKOREO ANG IYONG NAKUMPLETONG 
PAGSUSURI SA:  Ralph Andersen & Associates 5800 Stanford Ranch Road, Suite 410 Rocklin, 
California 95765. 

 
1 Tanong: Mula sa 10 pagpipiliang listahan sa baba, mangyaring irango ang prayoridad na sa iyong paniniwala ang 
nararapat na pagtuunan ng Kagawaran ng Pulisya ng San Francisco. Mangyaring irango ang pagpipilian mula 1 
hanggang 10 na ang "1" ay ang pinakamataas na prayoridad, at ang "2" ang pangalawang pinakamataas na 
prayoridad, at sa mga susunod. Mangyaring irango ang lahat ng pagpipilian. 

 
_____ Tumutugon sa mga tawag ng biglang pangangailangan para sa serbisyo 
_____ Pagpigil & pagbawas ng krimen 
_____ Nagpapanatili ng pampublikong kaayusan 
_____ Pananagutan ng pulisya 
_____ Nagtataguyod ng pangpulisyang-komunidad na samahan at pakikipagtulungan 
_____ Pagpapatupad ng droga at alkohol 
_____ Paglutas ng problema sa magkakapit bahay 
_____ Paggamit ng Pwersahang Pagsasanay 
_____ Pagpapatupad ng trapiko 
_____ Nagtatrabaho kasama ang mga kabataan   
Iba pang mga komento (Kahon para sa Komento) 

 
 
 

2 Tanong: Sa iyong opinyon, gaano kaligtas ang Lungsod at Kondado ng San Francisco kumpara sa ibang mga 
kumonidad? (Pumili lamang ng isa.) 

 Mas ligtas 
 Bahagyang ligtas 
 Halos pareho 
 Kulang sa ligtas 
 Lubhang kulang sa ligtas 
 Iba pang mga komento (Kahon para sa Komento) 
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3 Tanong: KATANGIAN- Mula sa 10 pagpipilian sa listahan, mangyaring irango ang mga katangian ng Kumision ng 
Pulisya na nararapat isaalang-alang sa pagpili ng susunod na Hepe ng Pulisya. Mangyaring irango ang pagpipilian 
mula 1 hanggang 10 na ang "1" ay ang pinakamataas na prayoridad, at "2"ang pangalawang pinakamataas na 
prayoridad, at sa mga susunod. Mangyaring irango ang lahat ng pagpipilian. 

_____ Integridad 
_____ Pananagutan 
_____ Nagtataguyod ng pagbabago 
_____ Matibay na Pinuno 
_____ Kapani-paniwala 
_____ Tagalutas ng Problema 
_____ Patas 
_____ Maalam sa Pulitika 
_____ Nagtataguyod ng Pagkakaiba 
_____ Propesyonalismo   
Iba pang mga komento (Kahon para sa Komento) 

 
 

4 Tanong: PAMUMUNO-Mula sa 10 pagpipilian sa listahan, mangyaring irango ang mga katangian ng Kumision ng 
Pulisya na nararapat isaalang-alang sa pagpili ng susunod na Hepe ng Pulisya. Mangyaring irango ang pagpipilian 
mula 1 hanggang 10 na ang "1" ay ang pinakamataas na prayoridad, at "2"ang pangalawang pinakamataas na 
prayoridad, at sa mga susunod. Mangyaring irango ang lahat ng pagpipilian. 

_____ Pakikipag-usap sa publiko 
_____ Pag-unlad ng mga tauhan 
_____ Paglutas ng problema 
_____ Panghawakan ang mga empleyadong managot 
_____ Komunidad na nakatuon sa pagpupulis 
_____ Kaalaman sa pagkakaiba ng komunidad 
_____ Modernong kasanayang pampulisya 
_____ Nakararating sa komunidad 
_____ Mapagkakatiwalaan 
_____ Pagtuon sa Pamayanan   
Iba pang mga komento (Kahon para sa Komento) 

 
 

5 Tanong: PRAYORIDAD-Ang bagong Hepe ng Pulisya ay kakailanganing mabalanse agad ang prayoridad sa pagitan 
ng Departamento at komunidad. Mula sa 8 pagpipiliang listahan sa baba, mangyaring irango ang prayoridad na sa 
iyong paniniwala ang nararapat na pagtuunan ng bagong Hepe ng Pulisya. Mangyaring irango ang pagpipilian mula 
1 hanggang 8 na ang "1" ay ang pinakamataas na prayoridad, at "2"ang pangalawang pinakamataas na prayoridad, 
at sa mga susunod. Mangyaring irango ang lahat ng pagpipilian. 

_____ Nakikiugnay sa mga kalalakihan at kababaihan ng Kagawaran ng Pulisya ng San Francisco 
_____ Pagpapabuti ng kasanayan ng pulisya 
_____ Bumubuo ng ugnayang sa iba't ibang grupo ng komunidad 
_____ Sinusuri ang bisa ng lahat ng Departamentong programa 
_____ Sinisiyasat ang panloob na modelo ng pananagutan 
_____ Nagbubuo ng mga ugnayan sa ibang ahensyang nagpapatupad ng batas 
_____ Patuloy na isinasakatuparan ang mga repormang nasimulan na 
_____ Kaugnayan sa ibang komunidad ng negosyo   
Iba pang mga komento (Kahon para sa Komento) 
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6 Tanong: KWALIPIKASYON-Sa pagsusuri ng nais na kwalipikasyon para sa susunod na Hepe ng Pulisya, mangyaring 
irango ang kwalipikasyon na iyong pinaniniwalaan na pinaka mahalaga sa pagpipili ng bagong Hepe ng Pulisya. 
Mula sa 10 pagpipiliang listahan sa baba, mangyaring irango ang nais na kwalipikasyon mula 1 hanggang 10 na ang 
"1" ay ang pinakaimportante, at "2" ang pangalawang pinakaimportante, at sa mga sumusunod. Mangyaring irango 
lahat ng pagpipilian. 

_____ Sunud-sunod na kahusayan sa pagbawas ng krimen 
_____ Karanasan sa pamamahala ng krisis 
_____ Antas ng pinag-aralan 
_____ Karanasan sa pamamahala ng pagbabago 
_____ Kahusayan sa paglahok sa komunidad 
_____ Maraming taong karanasan sa pwestong pang-ehekutibo 
_____ Karanasan sa pagtatrabaho kasama ang ibang hurisdiksyon 
_____ Pagyakap sa teknolohiya 
_____ Karanasan sa pagreporma 
_____ Karanasan sa pagkakaiba sa komunidad  Iba pang mga komento (Kahon para sa Komento) 

 
 

7 Tanong: Ikaw ba ay residente ng San Fransico? 

 Oo 
 Hindi 

8 Tanong: Ikaw ba ay empleyado ng kumpanyang matatagpuan sa San Francisco? 

 Oo 
 Hindi 

Mayroon ka pa bang ibang naiisip na ang Kumision ng Pulisya ay nararapat isaalang-alang sa pagpili ng susunod na 
Hepe ng Pulisya? 


