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Membership Application 

2205 Palm Avenue, San Mateo CA 94403 

650-539-3345 

californiaclubhouse.org 

 

Tuloy kayo sa California Clubhouse! 

Para mag-apply na sumali sa California Clubhouse, kailangang magkaroon ang mga aplikante ng isa sa mga 

sumusunod na apat na diagnoses: schizophrenia, schizoaffective disorder, bipolar disorder at major 

depressive disorder. 

 

Paki-kumpleto ang application na ito, para simulan ang proseso para maging miyembro. 

 

Impormasyon ng Prospektibong Miyembro   

 

Pangalan: ____________________________________________   Petsa Ngayon: ___________ 

                 Una    MI    Apelyido 

Petsa ng Kapanganakan: ______/______/______     

 

Address: _______________________________________________________________ 

 

Lungsod: _______________________ State:___ Zip:________ County: _______________ 

 

Telepono: ____-____-_____ Cell: ____-____-_____ E-mail: ________________________ 

 

Paano ka namin makokontak? (bilugan ang isa): Phone   Cell   Text   E-mail 

 

Paano mo nalaman ang tungkol sa California Clubhouse ?: _________________________________ 

 

Demograpikong Impormasyon 
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Kinukuha namin ang demograpikong impormasyon para mga layuning statistical at pagpopondo lang. Lahat 

ng impormasyon ay pananatiliing kumpidensyal. Hindi ilalabas ang impormasyon nang walang pahintulot mo. 

 

Kasarian (lagyan ng check ang iyong sagot) 

Pakilagay ang iyong kasalukuyang kasarian 

___ Lalaki ___ Babae ____ Transgender 

 

___ Iba (eg intersex): __________________ 

 

Pakilagay ang iyong kasarian noong ipinanganak ka 

___ Lalaki ___ Babae  

 

Sekswal na Oryentasyon (Opsyonal) 

___ Straight/Heterosexual ___ Gay/Lesbian/Homosexual ___ Bisexual 

 

___Iba pa (e.g. queer, asexual): ___________________ 

 

Etnisidad (Paki-check ang lahat ng angkop) 

___ African-American  ___ Caucasian      ___ Native American/Alaskan Native 

 

___ Pacific Islander         ___ Asian/Chinese/Japanese/ Korean/ Vietnamese/Filipino 

 

___ Latino/Hispanic/Cuban/Mexican/Puerto Rican/Central American/South American 

 

___ Middle Eastern                ___ Caribbean/Haitian/Jamaican       

 

___ Iba pa (Pakitukoy): __________ 

 

Pangunahing Wika (kung iba sa Ingles) _________________________________________ 

 

Marital Status 
___ Kasal ___ May Permanenteng Partner ___ Biyudo/Biyuda 

 

___ Hiwalay / Diborsiyado ___ Single, hindi kailanman kinasal ___ Annulled o Pinawalang-bisa 

 

Veteran Status 
Ikaw ba ay isang beterano?  ___Y ___N Nakatanggap ka ba ng honorable discharge? ___Y___ N                 

 

Kasalukuyang Impormasyon sa Tirahan 
___Independente ___Kasama ng Pamilya ___Kasama ng Kaibigan ___Group Home ___Iba Pa 

 

___ Walang Tirahan o Homeless      ___ Shelter 

 

Ikaw ba ay nasisiyahan sa iyong tirahan?        ___ Oo ___ Hindi 
Kung "Hindi" pakipaliwanag: 

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

Buong Buwanang Kita 

Kinukuha namin ang pinansyal na impormasyon para mga layuning statistical at pagpopondo lang. Ang 

impormasyon na ito ay makakatulong din sa amin na suportahan ka kung mayroon kang mga isyu sa 

pananalapi. Lahat ng impormasyon ay pananatiliing kumpidensyal. Hindi ilalabas ang impormasyon nang 

walang pahintulot mo. 

 

Lagyan ng check ang lahat ng mga pinagkukunan ng kita: 

___ SSI ___ SSDI ___ Pamilya ___ Iba pa (Pakitukoy): _____________ 

 

Net na Buong Buwanang Kita _______________ 
 

Edukasyon 
Mangyaring lagyan ng check ang pinakamataas na antas ng edukasyon 

___ High School   ___Technical School  ___Konting College   ___ AA Degree 

___ BA/BS Degree     ___ MA Degree   ___Post Graduate   ___ Doctoral Degree 
Interesado ka bang mag-aral muli?  ___ Oo ___ Hindi 

 

Mga Naging Trabaho 
Ikaw ba ay kasalukuyang may trabaho?     ___ Oo ___ Hindi 

Nagtrabaho ka ba nang may bayad?       ___ Oo ___ Hindi 

Nagboluntaryo ka na ba?    ___ Oo ___ Hindi 

Nagtrabaho ka ba sa huling 12 buwan?   ___ Oo ___ Hindi 

Tinatantyang MGA TAON na ikaw ay nagtrabaho nang may bayad: ________________ 

Tinatantyang BILANG NG TRABAHO na ikaw ay nagtrabaho nang may bayad: _______________ 

 

Interesado ka bang bumalik sa trabaho kung ikaw ay kasalukuyang walang trabaho? 

___ Oo ___ Hindi 

 

Ikaw ba ay kasalukuyang tumatanggap ng mga vocational rehabilitation na serbisyo?  

___ Oo ___ Hindi 

Kung Oo, saan ka tumatanggap ng mga serbisyong ito? ________________________________________ 

 

Ikaw ba ay interesadong tumanggap ng mga vocational rehabilitation na serbisyo? 

___ Oo ___ Hindi 

 

Legal na Kasaysayan (Sagutin ang lahat ng tanong) 
Clubhouse International Standard #2: Ang Clubhouse ay may kontrol sa pagtanggap nito ng mga bagong miyembro. Ang pagsali ay bukas 

sa sinuman na nagkaroon ng mga sakit sa kaisipan, maliban na lamang kung ang taong iyon ay may malala at kasalukuyang banta sa 

pangkalahatang kaligtasan ng komunidad sa Clubhouse.  

Mangyaring tandaan na ikaw ay maaaring maging karapat-dapat na sumali kahit na nagkaroon ka na ng kriminal na record. 

 

Ikaw ba ay nabilanggo na?       ___ Oo ___ Hindi 

Ikaw ba ay nabilanggo na para sa isang misdemeanor o maliit na kasalanan?  ___ Oo ___ Hindi 

Ikaw ba ay na-aresto na para sa mga felony?     ___ Oo ___ Hindi 

Mayroon ka bang anumang kasaysayan ng marahas na pagkilos?  ___ Oo ___ Wala 

Kung sumagot ka ng "Oo" sa alinman sa mga tanong sa itaas, pakilagay ang petsa, mga pag-uugali, precipitates, 

legal na aksyon; atbp. Ano ang mga hakbang na ginawa mo para sa rehabilitasyon? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Kasaysayan ng Paggamit ng mga Substansya 
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Gaano karaming mga nakalalasing na inumin ang iniinom mo bawat linggo? 

1-2  3-6  6-10  10 o higit pa 

Makabuluhang humahadlang ba sa iyong buhay ang iyong pag-inom ng alak? 
___ Oo ___ Hindi 

Gumagamit ka ba ng anumang mga niresetang gamot na walang medikal na mga dahilan? 
___ Oo ___ Hindi 

Sinubukan mo na bang kumuha ng mga niresetang gamot para sa mga panlibang na paggamit?  

___ Oo ___ Hindi 

Gumagamit ka ba ng anumang mga ipinagbabawal na gamot? 

         ___ Oo ___ Hindi 

Kung sumagot ka ng "Oo" sa alinman sa mga tanong, mangyaring isulat kung ano ang mga bahagi ng 

iyong buhay na tingin mo naapektuhan nito? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Medikal na Impormasyon 

Kumukuha kami ng medikal na impormasyon para sa mga layuning emergency, logistical at pang-istatistika 

lang. Lahat ng impormasyon ay pananatiliing kumpidensyal. Hindi ilalabas ang impormasyon nang walang 

pahintulot mo. 

 

Mental Health Diagnosis (lagyan ng check ang lahat ng angkop na sagot): 

___ Schizophrenia       ___ Schizoaffective Disorder  

___ Bipolar Disorder     ___ Major Depressive Disorder  

 

Kasaysayang Medikal 

Mangyaring ilagay ang iyong mga medikal na kondisyon  (ex high blood pressure, diabetes, hika, 

Crohn’s disease, etc.): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Mga Allergy at Paghihigpit sa Pagkain: 
Nagsusumikap ang California Clubhouse na magbigay ng tanghalian sa lahat ng mga miyembro araw-araw. Gayunpaman, kung mayroon 

kang anumang mga alerhiya sa ilang pagkain o mayroon kang mga espesyal na mga kagustuhan sa pagkain, ikaw makakapagdala ng iyong 
sariling tanghalian. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Pakitandaan: Maaaring magkaroon ng mga programa ang California Clubhouse na mayroong mabigat 

na pisikal na aktibidad (hal. ehersisyo). Bilang miyembro, responsibilidad mo na mag-check-in sa iyong 

tagapangalaga sa kalusugan tungkol sa iyong antas ng pagsali sa mga ito. 
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Impormasyon ng Emergency Contact 

 

Pangalan ng Emergency Contact: ____________________________ 

Kaano-ano ito ng Miyembro: __________________ Phone No .: ___________________ 

 

Primary Care MD: ___________________ Agency: ___________________________ 

Telepono: _____________________________ 

Address: _______________________________________________________________ 

Lungsod: ______________________________ State: ________ Zip: __________________ 

 

Alternative Health Practitioner: ___________________________________________ 

Telepono: ____________________________ Agency: ____________________________ 

Address: _______________________________________________________________ 

Lungsod: ______________________________ State: ________ Zip: __________________ 

 

Mga Psychiatric na Pagkaka-ospital 

Ang Clubhouse Model ay isang napatunayan na interbensyon para mabawasan ang mga pagkaka-ospital na 

psychiatric. Kinukuha namin ang psychiatric na impormasyon para mga layuning statistical at pagpopondo 

lang. Lahat ng impormasyon ay pananatiliing kumpidensyal. Hindi ilalabas ang impormasyon nang walang 

pahintulot mo.  

 

Na-ospital ka na ba dahil sa mga sakit sa isip?  ___ Oo ___ Hindi   

Kabuuang bilang ng mga Psychiatric na Pagkaka-ospital: ___________ 

 

Sa anong edad ka nakakaranas ng iyong unang psychiatric na pagkaka-ospital? _________ 

Kailan ang huling beses na na-ospital ka dahil sa sakit sa isip? Gaano katagal? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Sumasali ka ba sa Mga Programa para sa Mental Health Recovery:  ___ Oo ___ Hindi   

Kung oo, pakilista ang mga ito: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Mangyaring lagyan ng check kung ano nakatulong sa iyo sa noong nakaranas ka ng mga sintomas. Lagyan ng   

kung ano ang gusto mong gawin namin kapag nakakaranas ka ng mga sintomas. 

 

___ Umupo at samahan ako ___ I-normalize ang aking nararamdaman___ Musika 

 

___ Meditation ___Mindfulness ___ Art ___ Journaling  

 

___ Maglakad ___ Makipag-usap ___ Hayaan akong mapag-isa ___ "Sumama" sa ibang tao 

 

___ Bigyan ako ng lakas ng loob ___Hayaan akong maging totoo sa sarili ___ Maniwala na maaari ko itong 

pagtagumpayan 

 

___ Dalhan ako ng isang baso ng tubig ____ Hayaan akong tumawag sa pamilya/kaibigan 

 

___ Iba pa: __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Ano ang HINDI   nakakatulong: 

 

___ Makipag-usap sa akin ___ Subukang ayusin ako ___ Sabihin ang mga bagay tulad ng "Itigil mo na yan" o 

"Snap out of it" 

 

___ Ihambing ako sa iba ___ Pilitin ako ___ Sabihan akong huwag maramdaman ang mga nararamdaman ko 

 

___ Iba pa: __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Personal Profile 
Sa Clubhouse, hinihikayat namin ang mga miyembro na pagyamanin ang kanilang mga indibidwal na lakas, talento at kasanayan. 

Mangyaring ibahagi ang isang bagay tungkol sa iyong sarili para mas makilala ka namin. 
 

Ano ang iyong mga interes at libangan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ano ang iyong mga lakas at kakayahan? Ano ang mga kalakasan at mga kasanayan na gusto mo pang 

pagyamanin? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ano ang inaasahan mong makakuha sa pagsali sa California Clubhouse? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Mayroon bang iba pang bagay na nais mong ipaalam sa amin tungkol sa 'yo? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Gaano kadalas kang pupunta  sa Clubhouse sa tingin mo? 

Ang Clubhouse Model ay isang napatunayan na paraan ng rehabilitasyon at ang pagiging epektibo nito 

ay nagdaragdagan kapag mas madalas kang dumalo dito. 

___ Isang beses sa isang linggo ___ Dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ___ Apat hanggang 

limang beses sa isang linggo 

 

Ano ang mga programang pinagkaka-interesan mo? (I-check ang lahat ng angkop) 

___ Work-Ordered Day (ang aming mga aktibidad sa araw-araw ay nagdaragdag ng tiwala sa sarili at 

nagtatatag ng mga relasyon para sa paggaling) 

___ Trabaho ___ Edukasyon ___ Pakikihalubilo at Panlibangan ___ Wellness 

 
 

 

 

 

Pirma ng Prospektibong Miyembro   Petsa 

 

Pangalan at Title ng Taong Tumatanggap ng Aplikasyon Petsa 


