
Calgary Missing Older Adult Resource Network

para sa mga Matatanda na nasa Panganib
Mapagkukuhanang Gabay

na Mawala



Manatili sa 
Tahanan

ANG PAGHAHANAP

AY ISANG EMERHENSYA

TUMAWAG SA 911



2 

3 

• 

• 

6 

7 

• Technology Considerations

• Printable Cues

• Emergency Cards

• Herbert Protocol

Resource Guide    1

Mga Nilalaman

Pangkalahatang-Ideya

Pag-unawa sa Panganib
Bakit Nawawala ang isang Tao
Gamit sa Pagsusuri sa Panganib (Risk Assessment Tool)

Bawasan ang Panganib

Maging Handa

21    Ano ang Nangyayari Kapag Tumawag ka sa 9-1-1

22    Mga Mapakukuhanan

23     Kung Makakita ka ng Isang Tao na Naiulat na Nawala o
Mukhang Nawawala

24    Pinagbatayan ng Pagkakatatag

Pagsasaalang-alang sa mga Teknolohiya (Technology Considerations)
Mga Pantanda na Maipiprinta (Printable Cues)
 Mga Kard Pang-emerhensya (Emergency Cards)
 Herbert Protocol (Protokol ng Herbert)

Mapagkukuhanang Gabay



2  

Pangkalahatang- Ideya

Ang gabay na ito ay ginagamit upang mabigyan ng
suporta ang mga mahihinang matatanda na nasa
panganib na mawala. Pinagsama-sama ng gabay na ito
ang mga payo sa pag-iwas, kahandaan sa panahon na 
ang isang tao ay mawala, maaaring mapagkukunanan
ng tulong at mga payo para sa mga miyembro ng 
komunidad kung makakatagpo sila ng isang taong
nawawala.
 
Ang gabay na ito ay idinesenyo para sa mga indibiduwal
at mga tagapag-alaga sa mga matatandang may demesya,
may sakit sa pag-iisip,o nagkaroon ng pinsala sa utak,
o kahit anong sanhi na naging dahilan ng kanilang
kahinaan. Ang mga nagbabasa ay hinihikayat na pumunta
sa mga pangkat na naaayon sa kanilang partikular na
situwasyon. Ang pagkawala ng isang tao ay isang 
nakakabahalang situwasyon at ang pagiging handa 
sa mga insidente ng posibleng pagkawala 
makakatulong na makabawas sa pagkabahala at
makapagbibigay ng kapanatagan para sa mga indibiduwal
at mga tagapag-alaga. Karagdagan, ang pagkakaroon ng
impormasyon tungkol sa nawawalang tao ay higit
na makakatulong sa mga tagatugon sa pag-uumpisa ng
kanilang paghahanap.
 

Ang gabay na ito ay binuo ng  Calgary Missing Older Adult 
Resource Network (CMOARN) at isinama ang pag-aaral 
mula sa ibang  mga hurisdiksyon at ang pananaliksik ni Dr. 
Noelannah Neubauer.Ang mga karagdagang impormasyon 
tungkol sa “Pinagsamang Pagsasaliksik” (Collaborative) ay 
matatagpuan sa huling bahagi ng gabay na ito..Ang 
pagpuna ay tinatangkilik.
 
Para sa pagdownload o pag order ng kopya ng gabay na 
ito, bisitahin ang: calgarymissingolderadultresources.ca
 
 
 

  Mapagkukuhanang  Gabay - Pangkalahatang -Ideya



 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

Understand the Risk - Resource Guide    3

Ang mga Tao ay Nawawala Dahil sila ay:
Naghahanap ng isang bagay (hal. kwarto, banyo, mga pang personal na gamit, pagkain, atbp.)

Nagnanais umuwi ng bahay o hinahanap ang mga kaibigan o pamilya 

Pagkabahala sa mga nakalipas na mga obligasyon kagaya ng pagpasok sa paaralan o trabaho
 
Masama ang loob o balisa (ang mga pangyayaring nakakasama ng loob ay nagiging 
dahilan udyok upang umalis) 
Nakakaranas ng kawalan ng ginhawa sa katawan (sobrang init, sobrang lamig, sobrang ingay, 
pagkagutom, pangangailangang gumamit ng banyo) 

Unawain ang Panganib

Nakararanas ng mga isyung pang medikal (mga guni-guni/mga delusyon) 

Naiinip, hindi mapakali o naghahanap ng makabuluhang pagkakaabalahanan  

Pagkapagod, lalo na sa bandang hapon, o bago gumabi

Naghahanap ng mga pamilyar na lugar kagaya ng restawran, pamilihan, banko, atbp.  

Ang pagkakaroon ng tamang antas ng pagiging malaya at ang panganib na mawala 
ay makapagpapataas ng kalidad ng pamumuhay ng nasa panganib at mababawasan ang pagkabahala 
ng lahat ng taong nasasangkot. Ang mga taong nawala na nuong una ay higit na malaki ang 
pagkakataong mawala muli.

Unawain ang Panganib  - Mapagkukuhanang Gabay



Adapted from work by Noelannah Neubauer, PhD, Faculty of Rehabilitation Medicine, at the University of Alberta. 
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4    Resource Guide - Understand the Risk

PANGANIB NA MAWALA

Pagkakaroon
ng demensya
Walang kasaysayan
ng pagkawala
Nakatira sa pamilya

Ayaw lumabas
nang walang
kasama

Limitadong pangangasiwa

Nag eehersisyo upang
mapababa ang 
pagkabahala

Naglalakad ng Mag-isa

Nabubuhay Mag-isa

Naghahandang lumabas
(nagsusuot ng diyaket at sapatos,
atbp.)

Gamit sa Pagsusuri ng Panganib (Risk Assessment Tool)

Regular na sumasama
sa panglabas /pang
komunidad na gawain

Nagiging balisa
o mapag-alala

Nagkukuwento tungkol sa
pag-alis ng bahay

Naaalala ang mga nakaraang
karanasan sa buhay
(hal. pagpasok sa trabaho)

Ang Gamit sa Pagsusuri ng Panganib (Risk Assessment Tool) ay isang praktikal na paraan upang suriin ang panganib na 
mawala ang isang tao. Ang gamit sa pagsusuri ay hindi garantiya na hindi na mawawala ang isang tao.

Ang mga alternatibong bersyon ay nakalaan sa mga taong nabubuhay mag-isa at para sa pang- 

matagalang pag-aala sa bahay o bumisita sa: www.agewell-nce.ca

Mababang Panganib
Katamtamang Panganib Mataas na Panganib

Maaaring lumipat mula sa mababa o mataas na antas ng panganib. Kailangan gumawa ng 
pag-aaral at mga maagap na mga estratehiya habang maaga upang makatulong sa ligtas na paglibot.

  Mapagkukuhanang Gabay Unawain ang Panganib



• Prepare Herbert Protocol

MedicAlert, etc)

• Distraction or 

Redirection

• Use location 

technology

• Increased supervision

• Location technology

• Alarms/surveillance

• Barriers and locks

• Buddy System

• Relocation

Risk Assessment - Resource Guide    5

MGA ESTRATEHIYA

•  Edukasyon at Kamalayan

•  Bumuo ng Plano sa Pag-iwas

•  Makipag-usap sa Manggagamot

•  Magmatiyag sa pagtaas ng panganib

•  Mga Estratehiya sa Pagkakakilanlan

•  Mag ehersisyo
ng may kapareha

Mababang Panganib Katamtamang Panganib Mataas na Panganib

•  Ihanda ang Protokol ng Herbert

Alertong Pang Medikal (MedicAlert), atbp.)
•  Pagtaas ng Superbisyon

•  Gumamit ng teknolohiya
sa paghanap ng lokasyon

•  Paglibang o
Pag-redirect

•  Teknolohiya sa paghanap
ng lokasyon
•  Mga alarma/pagmamatyag

• Mga hadlang at mga kandado

•  Pangkaibigang Sistema (Buddy System)

•  Relokasyon

Pagsusuri sa Panganib - Mapagkukuhanang Gabay5 5
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 � Consider ID bracelet, GPS technology or Medic Alert Safely Home  

www.roadid.com  n  www.medicalert.ca

 �

 �

6    Resource Guide - Reduce the Risk

Bawasan ang Panganib

Makipag-ugnayan sa iyong doktor, tagapag-alaga at iba pang mga mapagkukuhanan 

ng suporta (tingnan ang pahina 22)

Isama ang ehersisyo upang mabawasan ang pagiging balisa o pagkabagabag 

Pang araw-araw na kaayusan: ang pangkaraniwang gawain ay nagiging pag-uugali na
nakakasanayan nang gawin

Siguraduhin na naibibigay ang mga pangangailangan (hal., gutom, uhaw, ginhawa, atbp.)

Iwasan ang mga lugar na abala at nakakalito (hal., mamili sa mga oras na hindi abala)

Kapag napansin mo ang pagtaas ng pagkabalisa sa partikular na oras, magplanong

magbigay ng dagdag na suporta at mga gawain sa ganitong pagkakataon (mga gawain: paghahanda ng lamesa,

pagtitiklop ng mga damit na nilabhan; mga gawain: musika, mga palaisipan (puzzles), ehersisyo; panglipunan: 
pagtawag sa telepono, pamimili sa groseri, at iba pang pagliliwaliw.

Ilayo pintuan ang mga gamit kagaya ng mga susi, bag, pitaka at diyaket

Kung nararapat, ipaalam sa mga kapit-bahay ang iyong mga alalahanin at ibahagi  sa kanila ang 
impormasyon kung paano ka nila matatawagan 

Gumamit ng mga aparato na gagawa ng tunog (electronic door chimes) kapag ang mga pintuan  sa labas ay nakabukas 

Ikonsidera ang pagpipintura ng labas ng pintuan bahay na kakulay ng mga pader (kahit na
maaaring maging sanhi ito ng pagkabalisa sa iba

Markahan ang mga pintuan sa loob ng bahay ng mga larawang pantanda (hal., larawan ng banyo, 
kuwarto).

Ikonsidera ang pagkakaroon ng pulseras na may pagkakakilanlan  (ID bracelet),Teknolohiyang Pang GPS o  Alertong Pang Medikal para sa 
Ligtas na Tahanan (Medic Alect Safely Home)
 www.roadid.com    www.medicalert.ca

  Mapagkukuhanang Gabay - Bawasan ang Panganib



Home Adaptations, Technology and Wearables:
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 � Consider ID bracelet, GPS technology or Medic Alert Safely Home  

www.roadid.com  n  www.medicalert.ca

 � Update emergency contact information on cell phones
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Maging Handa

Pag-aralan ang pinaka naaayon na teknolohiya (tingnan sa pahina 8)

Maglagay ng kasalukuyang larawan sa iyong telepono o pitaka

Maglagay ng Herbert  Protocol sa iyong telepono

Kumpletuhin ang Pang-emerhensiyang Kard ng Tagapag-alaga (Carer Emergency Card) para sa iyong pitaka 

Kumpletuhin ang Herbert Protocol (tingnan sa pahina 15) at  

ilagay ito sa iyong pridyeder

Kumpletuhin ang kard ng  “ICE” (In Case of Emergency)  para sa   

kanilang pitaka

Tahiin ang maliit na piraso ng tela na may pangalan, tirahan at numero ng telepono 
sa paboritong diyaket.

Mga Tulong na Magagawa sa Bahay, Teknolohiya at mga Naisusuot na Bagay:

Ikonsidera ang pagsusuot ng pulseras na may pagkakakilanlan ( ID bracele), teknolohiya para sa GPS 
 Alertong Pang medikal para sa Ligtas na Tahanan (Medic Alert Safely Home)www.roadid.com    www.medicalert.ca

I-update ang  ang mga impormasyong pag-emerhensiya sa inyong mga cellphone

Maging Handa - Mapagkukuhanang Gabay



Technology Questions to Consider

What classifies as technology?

Getting the most out of any technology requires considering the unique needs and 

situation of each person, no one size fits all. Here are some things to consider when 

making your decisions around technology. 

“Technology” as we are defining it is “something that helps”. It doesn’t always mean 

new devices or gadgets, as sometimes technology is as simple as a reminder note or 

phones with larger buttons. Simple solutions are often the best option. 

When dealing with dementia, either as someone who has been 

diagnosed or as a care partner, it is natural to look to technology 

to see how it might provide assistance. The wide variety of 

possible technological solutions that are available can make it 

difficult to find the one that fits the best.  

Is Technology Right for You? 

Technology can help maintain and support independence, choice, and self-

determination. Technology can assist with everything from safety, to helping you 

stay active with things like hobbies and recreation. But technology is not always the 

solution. It’s not a substitute for care being provided by another person. 

Technology does not replace existing connections and services, it’s meant to 

enhance and support what is already in place. 

Taking the time to consider 

how, where, and when to use 

technology is an important 

part of finding solutions that 

will work for you.

8    Resource Guide - Get Prepared

Mga Katanungang dapat Isaalang- alang sa Teknolohiya

Sa pagharap sa demensiya, alinman sa  taong nasuri na mayroon nito o 
bilang tagapag-alaga, natural lamang na tumingin sa teknolohiya upang 
makita kung paano ito makakatulong. Ang sari-saring posibleng mga solusyon ng 
na ibinibigay ng teknolohiya ay  magiging sanhi nang mahirap na paghanap  
sa isang aangkop na pinakamabisa.

Ang Teknolohiya ba ay Tama Para sa Iyo? 
Ang teknolohiya ay mapapanatili at masusuportahan ang kalayaan, pagpili at sariling
pagpapasiya. Ang teknolohiya ay pwedeng makatulong sa lahat mula sa pagiging ligtas at sa
pagsuporta sa pagiging aktibo sa mga bagay katulad ng mga libangan at dibersyon. Subalit ang 
teknolohiya ay hindi laging solusyon. Hindi ito kapalit na pag-aalaga na ibinibigay ng isang tao. 

Ang teknolohiya ay hindi pinapalitan ang umiiral na mga koneksyon at mga serbisyo, 
 ang layunin nito ay pagandahin at suportahan kung ano na ang naumpisahan na. 

Ano ang maituturing na teknolohiya ?
Upang maging kapaki-pakinabang ang anumang teknolohiya ay nangangailangan ng  

konsiderasyon sa natatanging pangangailangan ng bawat tao, walang isang sukat ang aangkop sa lahat.  Narito ang  ilang mga

bagay na dapat isaalang-alang sa pagdedesisyon tungkol sa teknolohiya. 

Ang "teknolohiya” sa ating pagpapaliwanag ay “isang bagay na nakakatulong”. Hindi ito laging 

 nangangahulugan ng mga bagong aparato o mga gadyet, na kung minsan ito ay simpleng teknolohiya na nagpapa-alala,  

mga telepono na may malaking mga pindutan. Ang simpleng solusyon ang madalas na pinakamagandang opsyon. 

Ang pagbibigay ng oras sa pag-aaral kung

paano, saan, at kailan gagamitin ang 
teknolohiya ay napakahalagang bahagi

sa paghanap ng solusyon na magiging

mabuti para sa iyo.

  Mapagkukuhanang Gabay - Maging Handa



Steps to help you Find the Appropriate Solution

Identify the concern

To find the right solution, you need 

to clearly identify and understand the 

issue or problem. It may be that the best 

solution is not technology but is adjusting 

a schedule or a routine, or making 

use of services such as counseling or 

occupational therapy. Since every person’s 

situation is unique, decisions on what 

might be the most useful need to made 

based on what works for you, and your 

support team. 

Define the concern 

 � What is the need or issue you  

want to address?

 � What solutions have already been 

tried, and what were the results?

 � How urgently do you need to find  

a solution?

 � What are the consequences of 

leaving the issue unaddressed?

 � How will the technology impact  

or change care?

 � Who could/or needs to be part  

of assessing the situation and 

finding solutions (such as your 

physician, an occupational  

therapist, or others)

Consider the full situation

Finding the appropriate technology/

tool means taking into consideration 

your current living situation and context, 

including the needs of your caregivers.  

Technology won’t be very helpful if you 

aren’t comfortable using it, or where to 

turn for help to learn how to use it.

Yes No

Expense: are you purchasing or 

renting equipment? If renting, 

what are the contract terms?

 

Installation: what’s required and 

how easy is it to install? 

 

Adaptability of the  

device or technology to  

your changing needs

 

Ongoing maintenance and 

updating

 

Ease of use: how, when and 

where you will use it

 

Training and support  

If you are living independently 

with dementia: what steps can 

be taken to help you remember 

to use the technology. 

 

Get Prepared - Resource Guide    9

Mga Bagay na Dapat Isaalang-alang

Mga Hakbang para matulungan Kang hanapin ang Tamang Solusyon

Alamin ang Problema Isaalang-alang ang buong Situwasyon

Para mahanap ang tamang solusyon,  kailangan mong

 alaming mabuti at unawain ang isyu o problema.

.Maaring ang pinaka magaling na solusyon 

ay hindi ang teknolohiya kung hindi ang pag-aayos ng 

iskedyul o ng karaniwang gawain, o ang paggamit ng

mga serbisyo katulad ng paghingi ng payo o propesyunal na 

gamutan (occupational therapy). Dahil sa ang situwasyon

ng bawat isa ay magkakaiba, ang mga desisyon sa 

kung ano ang magiging pinaka makakatulong ay kailangang  

pag-isipan ayon sa kung ano ang makakabuti sa iyo, at sa 

iyong grupo na sumusuporta.

Ipaliwanag ang Problema

Ano ang pangangailangan o isyu na nais

mong bigyan ng pansin?

Anong mga solusyon ang mga nasubukan na

at ano ang mga resulta?

Gaanong kadali mo nais mahanap ang 

solusyon?

Paano maaapektuhan ng teknolohiya   

o mababago ang pag-aalaga?

Sino ang pwede/o kailangang maging bahagi

sa pagsusuri ng situwasyon at paghahanap ng 

mga solusyon (kagaya ng iyong doktor, 

propesyunal na manggagamot  o ang

mga iba pa).

OO    HINDI

Gastusin: ikaw ba ay bibili o
mag-aarkila ng kagamitan? Kung mag-aarkila, 
ano ang mga tuntunin ng kontrata?

Ang paghahanap ng tamang teknolohiya/kagamitan

ay nangangahulugan na dapat bigyan ng konsiderasyon

ang iyong kasalukuyang situwasyon at konteksto, 

kabilang na ang pangangailangan ng iyong mga tagapag-alaga.

Ang teknolohiya ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung

ikaw ay hindi komportable na gamitin ito o kung kanino lalapit

para humingi ng tulong kung paano gamitin ito.

Pagkakabit: Ano ang kailangan?

gaano kadali itong ikabit? 

Ang Kaangkupan: ng aparato o ng

teknolohiya sa iyong pabago-
bagong pangangailangan

Patuloy na Pangangalaga at
pagbabago

Madaling Paggamit: kailan at
saan mo gagamitin ito

Pagsasanay at Suporta

Kung ikaw ay nabubuhay mag-isa
ng may demensya: anong mga hakbang
ang dapat na gawin para matulungan ka na 
matandaan ang paggamit ng teknolohiya.. 

Ano ang masamang kalalabasan kung

mapapabayang hindi mabigyan ng solusyon
ang problema?

Maging Handa - Mapagkukuhanang Gabay



Considering these issues as you are making your decision 
can lead to a more positive experience.

Evaluate the risks 

While it is impossible to know all the risks 

or possible outcomes, there are pros and 

cons to every technology solution. Here are 

a few things to consider:

 � Under what conditions will it  

not work?

 � What happens when it doesn’t 

work? What are the possible 

consequences if it is not working?

 � How easy is it to disable or to 

interrupt?

 � How does the technology  

solution address and manage 

privacy issues?

 � Are there new problems or issues 

that the technology could introduce?

 � Are there questions around  

privacy, data collection, and  

similar issues you should consider? 

Who will have access to any data 

that the technology gathers, and for 

what purpose

Aim for early Introduction

Introducing the technology early, before 

the situation has become a crisis, can also 

make it easier to adopt the technology. 

Adopting technology can be a challenge for 

some but having someone show you how 

it can be used to access or support your 

interests (such as music) can help with 

your comfort level in using it. 

Needs change over time 

Expect solutions to change over time as 

technology solutions that work now may 

no longer be appropriate or useful as your 

dementia progresses.

Notes:
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Suriin ang mga Panganib Hangarin Ipakilala ng Maaga 

Habang hindi posible na malaman ang lahat ng mga 

panganib o mga posibleng resulta, mayroong mga 

positibo at negatibong solusyon ang bawat teknolohiya. 

Narito ang ilang bagay na dapat isaalang-alang:

Sa anong kondisyon ito hindi gagana?

Ano ang nangyayari kung hindi ito

gagana? Ano mga posibleng 

kahihinatnan kung hindi ito gagana?

Gaano ito kadali hindi paganahin o 

patigilin?

Paano nabibigyan ng pansin at napapamahalaan

ng solusyong- teknolohiya ang mga isyung

pang pribado?

Mayroon bang mga bagong problema o mga

isyu na maipapakita ng teknolohiya?

May mga katanungan ba tungkol sa  

pribado, koleksyon ng datos, at 
katulad na mga isyu na dapat mong isaalang-

alang? Sino ang magkakaroon ng mga akses 

 sa anumang datos na makokolekta ng teknolohiya, 

at para sa anong layunin?

Ang pagbibigay ng mga konsiderasyon sa iyong pagawa ng 
desisyon ay magdadala sa iyo sa higit na positibong karanasan.

Ang pagpapakilala nang maaga sa teknolohiya, bago

 pa maging krisis ang situwasyon,  ay magpapadali din 

 na matutuhanan ang teknolohiya. 

Ang pag-aaral ng teknolohiya ay maaaring maging mahirap
sa iba, subalit, kung mayroong isang tao na magtuturo sa iyo kung paano

gagamitin o susuporta sa iyong mga hilig (kagaya ng musika) support your 

ay makakatulong sa antas ng iyong kaginhawahan 

ang paggamit nito.

Ang mga Pangangailangan ay nagbabago
sa paglipas ng panahon 
Asahan na ang mga solusyon ay nagbabago sa paglipas ng panahon.

Ang mga solusyon ng teknolohiya na nagagamit ngayon ay  

maaaring hindi na angkop o kapaki-pakinabang sa 
        pagsulong ng iyong demensya.

Mga Tala:

  Mapagkukuhanang Gabay - Maging Handa



Include the person with dementia in solution discussions

If you are a caregiver remember to include the person with dementia in this conversation 

–what are their thoughts about possible technology solutions? Including the person with 

dementia in the conversation can help in finding solutions the individual is comfortable 

with and that are appropriate for their needs. Making sure everyone is comfortable is an 

ongoing process. It is also important to explore when the person living with dementia 

feels that technology should not be used.

Consider including information about your conversations with the person living with 

dementia and their thoughts and decisions around technology in their personal directive. 

This can help to ensure that those decisions are respected in the future.

Concluding thoughts

of any technology requires considering your unique needs and situation, no one 

size fits all. Most importantly, the technology solution needs to work for you. It 

will likely need to be modified over time to work for your specific situation. 

 � Alzheimer Store Canada www.alzstore.ca

 � Finding your way, a guide to location technologies: 

https://tech.findingyourwayontario.ca

 � The Canadian Mortgage & Housing Corporation website also has guides 

on home modification for people living with dementia.

 � Some search terms that might be helpful:

• Assistive technology

• Daily living aids

Consider exploring reviews of various technologies, remember 

though, what worked for one person may not work for you.
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Mga mapagkukuhanan ng impormasyon sa partikular na solusyon ng teknolohiya:  

Ang paggamit ng teknolohiya ay maraming posibleng benepisyo, subalit para mapakinabangan 

Kung ikaw ang tagapag-alaga, tandaan na isali ang taong may demensya sa mga pag-uusap. 

–ano ang mga iniisip nila sa mga posibleng mga solusyon ng teknolohiya? Ang pagsasali sa taong may 

demensya sa pag-uusap ay makakatulong sa paghanap ng mga solusyon kung saan ang indibiduwal ay 

komportable at naaangkop sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagtiyak na ang bawat isa ay komportable 

ay isang patuloy na proseso. Mahalaga din na alamin kung ang taong mayroong demensya ay nararamdaman 

na ang teknolohiya ay hindi dapat gamitin.

Isaalang-alang ang pagsasama ng impormasyon tungkol sa inyong mga pag-uusap ng taong may demensya  

at ng kanilang mga iniisip at mga desisyon tungkol sa teknolohiya ayon sa kanilang personal na direktiba. 

Makakatulong ito na matiyak na ang kanilang mga desisyon ay maigagalang pagdating ng panahon.

nang husto ang anumang teknolohiya ay kailangang bigyan ng konsiderasyon ang iyong tanging pangangailangan  

at situwasyon, walang isang sukat ang magkakasya sa lahat. Higit na mahalaga, ang solusyon ng teknolohiya ay kailangang.  

magamit mo. Kailangan itong baguhin sa paglipas ng panahon upang magamit mo ito sa iyong partikular na 
kalagayan. 

Isaalang-alang ang pagsasaliksik sa mga pagsusuri sa iba't ibang mga teknolohiya, laging 

pakatatandaan na ang naging kapakinabangan sa isang tao ay maaaring hindi maging ayon para sa iyo.

Isali ang taong may demensya sa  mga pag-uusap  tungkol sa Solusyon

Paghanap ng iyong daan, isang gabay sa panglokasyon na mga teknolohiya: 

Ang website ng Canadian Mortgage & Housing Corporation (Sanglaan ng Kanadiyan at Korporasyon ng Pabahay)  

ay mayroon ding mga gabay sa pagbabago ng tahanan para sa mga taong may demensya.

Assistive technology (teknolohiyang pantulong)
Daily living aids (pang araw-araw na tulong)

Maging Handa - Mapagkukuhang Gabay

Ang mga terminong nahanap na maaaring makatulong:

Pagtatapos na mga Pananaw



These are examples of icons that can be printed and attached to doors. They assist with 

wayfinding and may prevent someone from exiting a home if they are looking for one of 

these locations.
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Paliguan Banyo

Kusina Silid-tulugan

Mga Halimbawa ng Pananda na Maipiprinta (Printable Cue Examples)

  Mapagkukuhanang Gabay - Maging Handa

Ang mga ito ang halimbawa ng mga icon na maaaring iprinta at idikit sa mga pintuan. Makakatulong 

 ang mga ito sa paghanap ng daan at maaaring maiwasan na ang isang tao ay lumabas ng bahay kung sila ay 
naghahanap ng isa sa mga lokasyon na ito.



Emergency Cards
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CARER CARD: ATTENTION!

If I am sick or in in accident, the person  

I care for needs immediate attention. 

Ako si:

Ako ang nag-aalaga kay:

Pangalan:

Telepono

Relasyon:

Pangalan:

Telepono

Relasyon:

Ang mga Taong ito ay alam ang kanilang gagawin:

Relasyon:

Ang Kard na Pang-emerhensya ng Tagapag-alaga ( Emergency Carer Card)  ay idinesenyo upang iprinta, kumpleto, 
nakatiklop at nakatago sa pitaka.  

 Mga Kard Pang-emerhensya (Emergency Cards)

Kung ako ay may sakit o naaksidente, ang  taong
inaalagaan ko ay kailangan ng mabilisang atensyon.

KARD NG TAGAPAG- ALAGA: TINGNAN!

Maging  Handa - Mapagkukuhanang Gabay
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Ang Kard ng ICE  (ICE Card )ay idinesenyo para iprinta, kumpleto, nakatiklop at nakatago sa 
pitaka  ng taong nasa panganib na mawala.

Mga Kard Pang-emerhensya (Emergency Cards)

Sa Panahon ng Emerhensya

Buong Pangalan

Araw ng Kapanganakan Uri ng Dugo

Tirahan

Cell Trabaho Bahay

Kasalukuyang Medikasyon

Mga Kondisyon

Manggagamot Telepono

Mga Alerhiya/Karagdagang Impormasyon

Sa Panahon ng Emerhensya

Matatawagan sa Emerhensya #1

Relasyon Telepono sa Trabaho

Cellphone Telepono sa Bahay

Matatawagan sa Emerhensya #2

Relasyon Telepono a Trabaho

Cell phone Telepono sa Bahay

Karagdagang Impormasyon

Huling Binago
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Herbert Protocol Form and Instructions

This form is designed to provide current information to first responders when  

someone is missing. Keep a copy of this completed form on top of your fridge with your 

Alberta Health Services Green Sleeve. For more information on the Green Sleeve, talk to 

your family doctor or health care provider.  

PHOTOGRAPHS

Please check this box if you consent to having photo(s) shared on social media in the 

event that this person is missing  �

PERSONAL DETAILS

Other Names

Current Address

Home Phone  

Cell Phone

Gender � Male � Female    � Other

Month:                       Day:                          Year:

Other languages spoken?

Social Media Accounts

Emergency Contact

Home Phone

Cell Phone

Email
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 Piniling Pangalan/Mga Palayaw

Maglagay ng larawang kinuha nang buo at  malapitan .

Araw ng Kapanganakan/edad

Pangunahing Wika

Ang Form ng Herbert Protocol at Mga Pagtuturo 

Ang form na ito ay idinesenyo upang magbigay ng kasalukuyang impormasyon sa mga unang tutugon
kapag may nawawalang isang tao. Magtago ng kopya ng kumpletong form na ito sa ibabaw ng inyong 
pridyider kasama ng inyong Berdeng Manggas ng Serbisyong Pangkalusugan ng Alberta(Alberta Health Services Green 
Sleeve). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Berdeng Manggas (Green Sleeve), makipag-usap sa iyong 
doktor o tagapangalaga ng kalusugan. 

MGA LARAWAN

Pakilagyan ng tsek ang kahon kung pumapayag kang ibahagi ang mga larawan sa social media sa 
panahong nawawala ang taong ito.  

MGA PERSONAL NA DETALYE
Buong Pangalan

Ibang mga Pangalan

Kasalukuyang Tirahan

    Telepono sa Bahay

Cell phone

Kasarian  Lalake  Babae  Iba pa

Buwan:                       Araw:                          Taon:

Iba pang mga Wikang Sinasalita?

Mga Account sa Social Media

Matatawagan sa Emerhensya

Telepono sa Bahay

Email

Maging Handa - Mapagkukuhanang Gabay

Cell Phone



GENERAL DESCRIPTION

YES � NO

Glasses � YES � NO

� YES � NO

Other identifying features  
(e.g. tattoos, scars, etc)

GENERAL INFORMATION

Has a dementia diagnosis  
or has memory problems

� �

Any known risks?  
(i.e. aggression, suicidal thoughts, 

depression, substance abuse)

Any mental health issues?  
(i.e. anxiety, depression, bipolar)

� �

Is there visual, hearing, 
communication/speech 

impairment?

� �
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Kulay ng buhok, haba at estilo
†

 OO  HINDIMedikasyon? 

Anong uri?  Gaano kadalas?  Ano ang mangyayari sa maiksing
termino at mahabang termino nang walang medikasyon

 HINDI   Kung oo, ilarawan:

Kutis/Kulay ng balat

 OO  HINDI    Kung Oo, pakilarawan:

Ilarawan:

        Ilarawan:

PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

Peluka/Hibla ng Buhok  OO HINDI

 OO  HINDI
 OO  HINDI

Mga Salamin

Buhok sa Mukha

Iba pang Pagkakakilanlan 
(hal. mga tatu, mga peklat, atbp.)

PANGKALAHATANG IMPORMASYON
Nasuri na may demensya 
o may mga suliranin sa memorya

Anumang batid na Panganib?

(hal. agresyon, pag-iisip na magpakamatay, 
depresyon, pag-abuso sa bawal na gamot)

Anumang Problemang Pangkaisipan?
(hal.pagkabalisa, depresyon, bipolar)

May kapansanan sa paningin,
pandinig, pakikipag-usap/
pagsasalita?
 ?

†

OO
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GENERAL INFORMATION

(i.e. cane, walker, falls)

Doctor/Specialist  
Contact Information

Is there a Power of Attorney?  � �

Is there a legal guardian?  � �

Is there a Personal Directive?  � �

PERSONAL CIRCUMSTANCES

(indicate if childhood address)

1.

2.

3.   

or volunteer organization  
name and address

Most significant job

LOCATION SERVICE

Location Service 
GPS/Medic Alert

� YES � NO     If Yes, describe:

Get Prepared - Resource Guide    17

Mayroong isyu sa pagkilos?     Ilarawan

 OO  HINDI
Ahente/(mga)

 OO  HINDI
Pangalan:

 OO  HINDI
Ahente/(mga):

Namumuhay mag-isa o
may mga kasama?

Ilarawan:  

Dating mga Tinirhan:

Kasalukuyang paaralan, trabaho 

Pangalan

Numero ng Telepono

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

(hal. tungkod, walker, falls)

Doktor/Espesyalista 
Impormasyon ng Matatawagan

Mayroon bang Legal na Kapangyarihan
Mula sa Abogado?  

Mayroon bang legal na  Katiwala?  

Mayroon bang Personal na Direktiba?  

PERSONAL NA MGA PANGYAYARI

(Ilagay kung ito ang tirahan
mula nang pagkabata)

o  boluntaryong organisasyon  
pangalan at tirahan

Pinakamahalagang Trabaho

LOKASYON NG SERBISYO
Lokasyon ng Serbisyo
GPS/MedicAlert (Alertong
Pangmedikal)

 OO  HINDI     Kung OO, ilarawan:
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PERSONAL CIRCUMSTANCES

(i.e. fears, phobias)

How might they react if  

worried/frightened/anxious?

Anything that would  

cause them to behave in  

a way that would put  

themselves or others at risk

Anything that might  

relax/calm them down  

if they are distressed?

Access to money? � �

Carrying cash? � �

Bank card? � �

Which bank/branch  

are typically visited?

Favorite places/routines 
(i.e. church, synagogue, mosque,  

cafe, grocery store, club)

Hobbies 

 

Name and Contact information  

of friends or family members  

that they might visit

Name: 

Phone:

Address:
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Anong mga situwasyon
ang maaaring maging dahilan ng 
pagkabalisa? 

 OO  HINDI
 OO  HINDI
 OO  HINDI

Pangalan:
Mga Tirahan:

Mga paboritong lugar
pasyalan

PERSONAL NA MGA PANGYAYARI

(hal.mga takot,mga pobya)

Paano sila tumutugon kapag
nag-aalala/natatakot/nabablisa?

Anumang bagay na magiging
dahilan upang sila ay kumilos

na magdadala sa kanila o sa
iba sa panganib

Anumang bagay na maaaring
magpakalma/magpahinahon 

kung sila ay balisa?

Akses sa Pera?

Pagdadala ng Pera?

Kard sa Banko?

Aling Banko/sangay 
ang madalas na pinupuntahan?

Paboritong mga lugar/mga gawain 

(hal.simbahan, sinagoga, mosque, 
cafe, tindahan ng groseri, 
klab)?

Mga Libangan:

Pangalan at Impormasyon ng Matatawagan Pangalan
ng mga kaibigan o mga miyembro ng
pamilya na maaari nilang bisitahin

Telepono
Tirahan
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NOTES:

TRAVEL PATTERNS-PAST AND PRESENT

Public Transit � �
Usual route   

Bus pass? � �
Motor vehicle? � �

Access vehicle? 
(i.e. keys)

� �
If yes, model, make, year, colour, license plate

(i.e. scooter, motorized  

wheelchair, bicycle):

� �

Previous times missing

Building Manager  

Emergency Number
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 OO  HINDI

 OO  HINDI Numero:
 OO  HINDI
 OO  HINDI

Ibang sasakyan?  OO  HINDI  Kung oo, ilarawan:

Anong nangyari? Saan sila natagpuan?   
Bakit sila naroon?

Pangalan Relasyon Telepono #

MGA DETALYENG MATATAWAGAN SA PAMILYA/KAIBIGAN/TAGAPAG-ALAGA/ KATULONG NA MANGGAGAWA

MGA PAMAMARAAN NG PAGBIYAHE - NAKARAAN AT KASALUKUYAN
Pangpublikong
Sasakyan

Karaniwang rota

Pases sa Bus?

Motos na sasakyan?

Sasakyang madaling
gamitin? (access vehicle)

          Kung OO, model, ginawa, taon, kulay, plaka ng lisensya

(hal. skuter, nakamotor 
upuang de gulong, bisekleta)

Nakaraang panahon ng
pagkawala

Tagapamahala ng Gusali
Numerong Pang-emerhensya

Mga Tala:

†
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(hal.mga susi)



Include when and where last seen, a description of clothing or any other 

information you feel may be relevant to assist police.

Date of completion:____________________________________

By whom:________________________ Relationship:_________________________________

Phone number:________________________________________

Email address:_________________________________________
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KARAGDAGANG MGA DETALYE NA MAARING MAKATULONG

Ilagay kung kailan at saan huling nakita, isang paglalarawan ng kasuotan at anumang 
impormasyon na sa tingin mo ay may kaugnayan na makakatulong sa polisya.

Petsa ng Pagtatapos:____________________________________

Sino:________________________ Relasyon:_________________________________

Numero ng Telepono:________________________________________

Email address:_________________________________________
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• Provide the officer with the 

completed Herbert Protocol and  

a recent photograph 

• Calgary Police Service (CPS) will 

assess vulnerability and, based on 

assessment, may begin searching 

immediately 

• As part of the missing person’s 

assessment, CPS will ask you a 

variety of questions. These questions 

are standard protocol and will 

include difficult questions. These 

questions are not intended to be a 

judgment on you or the person you 

are caring for, they are asked in all 

missing person situations  

• 

• Engage with other supports, such as 

family and friends to either help with 

the search or to stay with the person 

who is waiting

• 

Resources that can help  
while waiting:

• 

• 

you may know, or someone in your 

faith community

• 

Reuniting & Next Steps:

Reuniting with the person who was missing 

is an important step. The experience has 

been stressful, and everyone is likely to be 

anxious. 

• 

• Provide reassurance – let them know 

you are happy to see them

• Address medical issues – a visit to 

the doctor may be necessary 

• Use the list of resources to find 

appropriate support for yourself and 

for the person who was missing
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Ano ang Nangyayari kapag Tumawag ka sa 911

Ano ang mangyayari kapag
tumawag ka sa 911:

Ano ang gagawin sa panahon
ng paghahanap

Manatili sa bahay

Hanapin ang mga nawawalang gamit 
kagaya ng mga bag pang groseri, bag/pitaka  

Tumawag sa Distress Centre (Sentro Para sa 
Nababalisa) sa  403-266-4357,24- oras kada araw

Bigyan sila ng pang mainit at tuyong 
damit – lalo na kung ang panahon 
ay hindi maganda

pases sa pagbibiyahe

Makipag-usap sa malapit na kaibigan, tagapag-payo 

Mahalaga na ingatan mo ang iyong
sarili. Ang pagkakataon na makapag- 
usap sa isang tao ay malaking tulong

Ang paghihintay sa isang tao na matagpuan  
ay nakakabahalang karanasan. Ang pagkabahala 
ay nagtutuloy-tuloy sa iba kahit na matapos na makita ang 
nawawala. 

Mga mapagkukuhanan ng tulong
habang naghihintay:

Ibigay sa opisyal ang kumpletong 
Herbert Protocol at ang kasalukuyang 
larawan

 Ang Calgary Police Service (CPS) {Serbisyo ng 
Kapulisan sa Calgary} ay susubukin ang kahinaan

batay sa pagsusuri at magsisimula sa paghahanap 
nang mabilisan

na iyong kakilala, o sinuman sa iyong komunidad na kasamahan sa 
pananampalataya 

     Muling Pagsasama at Mga Susunod na Hakbang:

Ang muling pakikipagsasama sa taong nawala ay isang mahalagang

hakbang. Ang karanasan ay naging malaking kabalisaan at ang bawat 

isa ay maaaring naging bagabag.

Makisali sa ibang mga sumusuporta, kagaya ng 

pamilya at mga kaibigan upang tumulong sa 

paghahanap o samahan ang taong naghihintay 
Magbigay ng kasiguraduhan – ipaalam sa kanila 

na masaya ka na makita sila

Tukuyin ang mga isyung pangmedikal – ang pagbisita sa

sa doktor ay maaaring kailangan

Gamitin ang listahan ng mga mapagkukuhanan ng tulong 

upang makuha ang tamang suporta para sa iyong sarili 

at para sa taong nawala

Ano ang Nangyayari Kapag Tumawag
Ka sa 911

 - Mapahkukuhanang Gabay

Bilang bahagi ng pagsisiyasat sa taong 
nawawala,  ang CPS ay magtatanong sa iyo 
ng iba't ibang uri ng mga katanungan. Ang mga 
tanong na ito ay pamantayang poseso at magsasama 

ng mga mahihirap na mga katanungan. Ang 
mga katanungang ito ay hindi sinasadya na 
ikaw ay husgahan o ang taong inaalagaan mo 
tinatanong ang mga ito sa mga panahon na may
nawawalang tao.



403-SENIORS (403-736-4677)  

 

The Way In

Information, advice and help 

accessing programs and 

403-266-HELP (403-266-4357) 

Distress Centre and
SeniorConnect (24-Hour)

Crisis support and urgent social 

work response (including if you 

are concerned about a senior 

 

at risk in the community).

403-943-1500

Access Mental Health

Non-urgent advice on 

navigating the addiction and 

mental health system.

403-705-3250

Elder Abuse Resource Line 

 

(24-Hour)

 

support, or to report a 

suspected case of elder abuse.

9-1-1 

 

(24-Hour)

and police response.

Call the non-emergency police 
line at 403-266-1234 to report
an incident that is not 
an emergency.

8-1-1

 

Health Link

 

(24-Hour)

Health advice (including dementia

 

advice) from a registered nurse.

 

3-1-1

 

City of Calgary (24-Hour)

Information on all 

City of Calgary services.

www.calgary.ca

2-1-1

 

Community Resources (24-Hour)

Information and referrals for 

community and social services.

www.ab.211.ca

service available 

on all lines.

Alzheimer Society of Calgary  l  403-290-0110  l  www.alzheimercalgary.ca

Alberta Health Services Home Care  l  403-943-1920

Medic Alert: Safely Home  l  1-855-581-3794  l  www.medicalert.ca

Road ID   1-800-345-6336  l  www.roadid.com

Caregivers Alberta   1-877-453-5088  l  www.caregiversalberta.ca
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Mahahalagang Numero para sa mga Matatanda

Ang pagsasalin sa
wika sa telepono

ay laging nakalaan
sa lahat ng linya.

Mga Mapagkukuhanan

Emerhensya  (24 oras)

Tumawag  sa linya ng polisya na hindi pang 

emerhensya 403-266-1234   upang
iulat ang insidente na hindi pang 
emerhensya.

Koneksyong Pangkalusugan (24 oras)
(Health Link)

  Samahan ng may Alzheimer sa Calgary
  (Alzheimer Society of Calgary)
 Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Alberta sa Tahanang
-Pag-aalaga (Alberta Health Services Home Care ) 
 Alertong Pang Medikal: Ligtas na Tahanan
(Medic Alert: Safely Home ) 
ID sa Kalsada
( Road ID)   1-800-345-6336
 Mga Tagapag-alaga sa Alberta
(Caregivers Alberta )  

Payong Pangkalusugan (kabilang na ang payo

para sa demensya) mula sa rehistradong nars.

Impormasyon, paagpapayo at tulong na mga 

programa sa pagsisiyasat na makakatulong 
para sa matatanda.

City of Calgary (24 Oras)

Suporta sa panahon ng krisis at mabilisang 

pagtugon ng lipunan ( kasama na kung ikaw 

ay may pag-aalala sa mga matatanda

na nasa panganib sa komunidad).

Hindi mabilisang mga pagpapayo kagaya ng

pagtingin sa adiksyon at sistema ng

pangkaisipang kalusugan

Mga Mapagkukuhanan 
sa Komunidad

Elder Abuse Resource Line 

Impormasyon at rekomendasyon para sa 

mga serbisyo sa komunidad at lipunan
Mga tagong impormasyon at suporta sa

pagsusuplong ng hinihinalang pang-aabuso
sa matatanda.
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Distress Centre and

(Bayan ng Calgary) (Akses sa Pangkaisipang
      Kalusugan)

Mga impormasyon sa lahat ng
mga serbisyosa Bayan ng Calgary.

(24 Oras)

(Community Resources)

Linya Para sa mga Inaabusong
Matatanda

Para sa  EMERHENSYA sa medikal, sa
sunog at pagtugon ng polisya.
 



A-L-E-R-T

Approach

• 

• 

• 

• 

Listen

• 

• 

• 

Engage

• 

• 

• 

React

• 

• 

• 

Talk

• 

• 
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Magtanong kung kailangan nila ng tulong
Magsalita ng mabagal at mahinahon; magtanong ng simpleng "Oo o Hindi" na mga katanungan; one 
question at as time

Iwasan ang komprontasyon o pagtatalo 

Kung makita mo ang Isang tao na Naiulat na Nawawala 
o Mukhang Nawawala

Ang layunin ay ligtas na muling mapagsama ang nawawalang matatanda sa kanilang pamilya, 
nang hindi inilalagay ang sinuman sa panganib. Kung makita mo ang isang tao na nailistang nawawala,

Kung makita mo ang isang tao na mukhang nawawala o nalilito at pakiramdam mo na ikaw 
komportable,  sundin ang mga hakbang sa ibaba:

Ngumiti, ipakilala ang sarili at ipaalam sa kanila na nais mo silang tulungang makarating 
sa lugar na kailangan nilang puntahan

Maghintay ng 15 – 30 segundo para sa kanilang sagot

Makinig sa pinakamahalagang salita o mga katagang makakatulong
Alamin ang tono ng kanilang mga boses at ang tono ng iyong boses

Gumamit ng mga magagandang pahiwatig – pagngiti
Tumingin sa mata at lumapit mula sa harapan
Samahan ang isang tao hanggang sa dumating ang tulong

Ang paghingi ng tulong ang pinakamahalaga
“Tumawag sa 9-1-1” at ipaalam sa kanila kung nasaan ang nawawala
Manatili sa linya habang nakikipag-usap sa isang opisyal at sundin ang kanilang mga sasabihin

Kung ang pagsisikap mong paglapit sa kanila ay hindi magtagumpay, dumistansya at bigyan 
sya ng espasyo. Kung maaari, manatiling malapit na abot ng iyong tingin hanggang dumating ang tulong.
Matapos maayos ang situwasyon, maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa o nais mong 
makipag-usap sa isang tao, ang Tulong ay nakalaan 24/7 sa pamamagitan ng Distress Centre sa 403.266.4357

tumawag sa 911 at sundin ang kanilang mga sasabihin. Ang paghingi ngtulong ang pinakamahalaga.

(Lumapit)

(Makinig)

(Makisali)

(Tumugon)

(Magsalita)

Kung makita mo ang isang tao na naiulat na nawawala o mukhang nawawala  - Mapagkukuhanang Gabay 23



Background

Calgary Missing Older 
Adult Resource Network 
(CMOARN)

In 2015, with funding from the United Way 

of Calgary and Area, Bowmont Seniors 

Assistance Association (BSAA) and carya 

commissioned an environmental scan 

of Silver Alert programs across North 

America. A steering committee comprised 

of Calgary Police Service, United Way 

of Calgary and Area, City of Calgary, 

Alzheimer Society of Calgary, carya, and 

A community conversation was held with 

32 stakeholder agencies and the outcome 

was that an Action Team was formed under 

Calgary’s Seniors Age-Friendly Strategy. 

Since 2015 a number of key activities have 

taken place including:

• Partnership with the University  

of Alberta and University of 

Waterloo related to research and 

best practices.

• Supported the simulation of a 

community alert system developed 

by the University of Alberta

• Became a member of the 

International Consortium for 

Dementia and Wayfinding

• Advocacy for coordination of 

response frameworks at the 

municipal, provincial and national 

levels including legislation  

to support them

• 

• 
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BSAA ay nabuo upang gumawa ng plano upang 

matukoy ang problema ng mga matatanda na  

nawawala sa lugar ng Calgary. 

Paglabas ng mga materyales kabilang na  
ang toolkit na ito

Suportahan ang mga tagapag-alaga sa pag-iwas sa
paggala at  dagdagan ang kamalayan sa mga 
mapagkukuhanan ng tulong sa komunidad.

Pinagbatayan ng 

Pinagbatayan ng Pagkakatatag (Background)

Calgary Missing Older 
Adult Resource Network 
(CMOARN) (Samahan na Nagbibigay ng Suporta

 para sa  Nawawalang Matatanda sa Calgary )

Noong 2015, mula sa pagpopondo ng United Way 

Assistance Association (BSAA) at ng carya,
nagkomisyon ng paghahanap sa kapaligiran  
ng mga programa  para sa Silver Alert  (Alerto para sa Nawawala
Matatanda na mayroong Demensya atbp.) sa buong
Hilagang Amerika. Ang pangunahing lupon sa pasimula ay

kabilang ang  Calgary Police Service, United Way 

of Calgary and Area, City of Calgary, 
Alzheimer Society of Calgary,  at

Ginanap ang mga pag-uusap sa komunidad at 
ng 32 ahensya ng mga negosyante. Naging resulta ang
 pagkakabuo ng Action Team ( Pangkat na Kumikilos) sa

carya. Ang

 ilalim ng Calgary’s Seniors Age-Friendly Strategy .

Simula noong 2015  maraming bilang mga mga aktibidad 

ang naganap:

Pakikipagsosyo sa University  
of Alberta (Unibersidad ng Alberta ) at University of

Waterloo (Unibersidad ng Waterloo) na may kaugnayan related 

pagsasaliksik at mabubuting mga gawi. .

Sinuportahan ang pag- eensayo ng sistema ng pag-aalerto 
sa komunidad na binuo ng Universidad ng Alberta.

  Mapagkukuhanang Gabay-  Pinagbatayan ng Pagkakatatag

Maging miyembro ng Pandaigdigang Kasunduan
para sa Demensya At Paghahanap ng Daan
 Pauwi (International Consortium for
Dementia and Way Finding)

Adbokasiya para sa koordinasyon ng mga
plano sa pagtugon ng pang munisipal, pang probinsya
at pangbansang antas kabilang na ang pagbabatas 
upang masuportahan sila.



Goals of the  
Calgary Missing Older Adult 
Resource Network

• Strategies are in place that  

will assist authorities in finding 

missing older adults 

• Ensure that response systems are 

efficient and coordinated

• Create public awareness about 

vulnerable older adults and the 

resources that are in place that  

help find them

• Develop a network that can 

support a community response 

and monitor issues pertaining 

to missing vulnerable older 

adults; identify and implement 

a “silver alert” type system

• Support caregivers in the prevention 

of wandering and increase 

awareness of resources in the 

community

Community Partners

• Alberta Health Services

• Alzheimer Society of Calgary

• Calgary Police Service

• Calgary Fire Department

• Calgary Chinese Elderly Citizens 

Association

• Calgary Seniors Resource Society

• carya

• Calgary Neighbourhoods,  

City of Calgary 

• Dementia Network Calgary

• Distress Centre Calgary

• Jewish Family Service Calgary

• Kerby Centre

• Silvera for Seniors

• United Way of Calgary and Area

Background - Resource Guide    25

Ang mga Layunin ng 
Calgary Missing Older Adult 
Resource Network (Samahan na Nagbibigay ng Suporta

 para sa  Nawawalang Matatanda sa Calgary)

Ang mga estratehiya ay nakayos upang

matulungan ang mga awtoridad sa paghahanap 

sa mga nawawalang matatanda

Sinisuguro na ang sistema ng pagtugon ay 

mahusay at naaayon

Lumikha ng kamalayan sa publiko tungkol 

sa mahihinang mga matatanda at mga mapag- 

kukuhanan ng tulong na nakalaan upang mahanap sila  

Gumawa ng grupo na susuporta sa

pagtugon ng komunidad     at  susubaybay sa mga

isyu patungkol sa mga nawawalang matatanda; 

 matutuhan at maipatupad ang sistema ng

 "silver alert"

Tulungan ang mga tagapag-alaga sa pag-iwas sa 

paglalagalag at taasan ang kamalayan sa mga mapag- 

kukuhanan ng tulong sa komunidad 

Mga Kasamahan sa Komunidad
Pangkalusugang mga Serbisyo
sa Alberta

Samahan ng mga May
Alzheimer sa Calgary

Serbisyo ng Kapulisan sa Calgary

Departamento ng Taga-tupok
ng Apoy sa Calgary

Samahan ng mga Matatandang Intsik sa Calgary

Samahan ng mga
Mapagkukuhanan ng Mga tulong ng Matatanda

Magkakapitbahay sa Calgary
Bayan ng Calgary

Samahan ng mga may 
Demensya sa Calgary

  (Sentro  para sa Nababalisa
                    sa Calgary)

Serbisyo sa Pamilya ng mga Hudyo 
sa Calgary

S(Sivera para sa mga Matatanda)





Calgary Missing Older Adult Resource Network

para sa mga Matatanda na nasa Panganib
Mapagkukuhanang Gabay

na Mawala



Manatili sa 
Tahanan

ANG PAGHAHANAP

AY ISANG EMERHENSYA

TUMAWAG SA 911



2 
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• 

• 

6 

7 

• Technology Considerations

• Printable Cues

• Emergency Cards

• Herbert Protocol
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Mga Nilalaman

Pangkalahatang-Ideya

Pag-unawa sa Panganib
Bakit Nawawala ang isang Tao
Gamit sa Pagsusuri sa Panganib (Risk Assessment Tool)

Bawasan ang Panganib

Maging Handa

21    Ano ang Nangyayari Kapag Tumawag ka sa 9-1-1

22    Mga Mapakukuhanan

23     Kung Makakita ka ng Isang Tao na Naiulat na Nawala o
Mukhang Nawawala

24    Pinagbatayan ng Pagkakatatag

Pagsasaalang-alang sa mga Teknolohiya (Technology Considerations)
Mga Pantanda na Maipiprinta (Printable Cues)
 Mga Kard Pang-emerhensya (Emergency Cards)
 Herbert Protocol (Protokol ng Herbert)

Mapagkukuhanang Gabay



2  

Pangkalahatang- Ideya

Ang gabay na ito ay ginagamit upang mabigyan ng
suporta ang mga mahihinang matatanda na nasa
panganib na mawala. Pinagsama-sama ng gabay na ito
ang mga payo sa pag-iwas, kahandaan sa panahon na 
ang isang tao ay mawala, maaaring mapagkukunanan
ng tulong at mga payo para sa mga miyembro ng 
komunidad kung makakatagpo sila ng isang taong
nawawala.
 
Ang gabay na ito ay idinesenyo para sa mga indibiduwal
at mga tagapag-alaga sa mga matatandang may demesya,
may sakit sa pag-iisip,o nagkaroon ng pinsala sa utak,
o kahit anong sanhi na naging dahilan ng kanilang
kahinaan. Ang mga nagbabasa ay hinihikayat na pumunta
sa mga pangkat na naaayon sa kanilang partikular na
situwasyon. Ang pagkawala ng isang tao ay isang 
nakakabahalang situwasyon at ang pagiging handa 
sa mga insidente ng posibleng pagkawala 
makakatulong na makabawas sa pagkabahala at
makapagbibigay ng kapanatagan para sa mga indibiduwal
at mga tagapag-alaga. Karagdagan, ang pagkakaroon ng
impormasyon tungkol sa nawawalang tao ay higit
na makakatulong sa mga tagatugon sa pag-uumpisa ng
kanilang paghahanap.
 

Ang gabay na ito ay binuo ng  Calgary Missing Older Adult 
Resource Network (CMOARN) at isinama ang pag-aaral 
mula sa ibang  mga hurisdiksyon at ang pananaliksik ni Dr. 
Noelannah Neubauer.Ang mga karagdagang impormasyon 
tungkol sa “Pinagsamang Pagsasaliksik” (Collaborative) ay 
matatagpuan sa huling bahagi ng gabay na ito..Ang 
pagpuna ay tinatangkilik.
 
Para sa pagdownload o pag order ng kopya ng gabay na 
ito, bisitahin ang: calgarymissingolderadultresources.ca
 
 
 

  Mapagkukuhanang  Gabay - Pangkalahatang -Ideya
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Ang mga Tao ay Nawawala Dahil sila ay:
Naghahanap ng isang bagay (hal. kwarto, banyo, mga pang personal na gamit, pagkain, atbp.)

Nagnanais umuwi ng bahay o hinahanap ang mga kaibigan o pamilya 

Pagkabahala sa mga nakalipas na mga obligasyon kagaya ng pagpasok sa paaralan o trabaho
 
Masama ang loob o balisa (ang mga pangyayaring nakakasama ng loob ay nagiging 
dahilan udyok upang umalis) 
Nakakaranas ng kawalan ng ginhawa sa katawan (sobrang init, sobrang lamig, sobrang ingay, 
pagkagutom, pangangailangang gumamit ng banyo) 

Unawain ang Panganib

Nakararanas ng mga isyung pang medikal (mga guni-guni/mga delusyon) 

Naiinip, hindi mapakali o naghahanap ng makabuluhang pagkakaabalahanan  

Pagkapagod, lalo na sa bandang hapon, o bago gumabi

Naghahanap ng mga pamilyar na lugar kagaya ng restawran, pamilihan, banko, atbp.  

Ang pagkakaroon ng tamang antas ng pagiging malaya at ang panganib na mawala 
ay makapagpapataas ng kalidad ng pamumuhay ng nasa panganib at mababawasan ang 
pagkabahala ng lahat ng taong nasasangkot. Ang mga taong nawala na nuong una ay higit na malaki ang 
pagkakataong mawala muli.

Unawain ang Panganib  - Mapagkukuhanang Gabay

pagkabahala

ng lahat ng taong



Adapted from work by Noelannah Neubauer, PhD, Faculty of Rehabilitation Medicine, at the University of Alberta. 
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PANGANIB NA MAWALA

Pagkakaroon
ng demensya
Walang kasaysayan
ng pagkawala
Nakatira sa pamilya

Ayaw lumabas
nang walang
kasama

Limitadong pangangasiwa

Nag eehersisyo upang
mapababa ang 
pagkabahala

Naglalakad ng Mag-isa

Nabubuhay Mag-isa

Naghahandang lumabas
(nagsusuot ng diyaket at sapatos,
atbp.)

Gamit sa Pagsusuri ng Panganib (Risk Assessment Tool)

Regular na sumasama
sa panglabas /pang
komunidad na gawain

Nagiging balisa
o mapag-alala

Nagkukuwento tungkol sa
pag-alis ng bahay

Naaalala ang mga nakaraang
karanasan sa buhay
(hal. pagpasok sa trabaho)

Ang Gamit sa Pagsusuri ng Panganib (Risk Assessment Tool) ay isang praktikal na paraan upang suriin ang panganib na 
mawala ang isang tao. Ang gamit sa pagsusuri ay hindi garantiya na hindi na mawawala ang isang tao.

Ang mga alternatibong bersyon ay nakalaan sa mga taong nabubuhay mag-isa at para sa pang- 

matagalang pag-aala sa bahay o bumisita sa: www.agewell-nce.ca

Mababang Panganib
Katamtamang Panganib Mataas na Panganib

Maaaring lumipat mula sa mababa o mataas na antas ng panganib. Kailangan gumawa ng 
pag-aaral at mga maagap na mga estratehiya habang maaga upang makatulong sa ligtas na paglibot.

  Mapagkukuhanang Gabay Unawain ang Panganib



• Prepare Herbert Protocol

MedicAlert, etc)

• Distraction or 

Redirection

• Use location 

technology

• Increased supervision

• Location technology

• Alarms/surveillance

• Barriers and locks

• Buddy System

• Relocation

Risk Assessment - Resource Guide    5

MGA ESTRATEHIYA

•  Edukasyon at Kamalayan

•  Bumuo ng Plano sa Pag-iwas

•  Makipag-usap sa Manggagamot

•  Magmatiyag sa pagtaas ng panganib

•  Mga Estratehiya sa Pagkakakilanlan

•  Mag ehersisyo
ng may kapareha

Mababang Panganib Katamtamang Panganib Mataas na Panganib

•  Ihanda ang Protokol ng Herbert

Alertong Pang Medikal (MedicAlert), atbp.)
•  Pagtaas ng Superbisyon

•  Gumamit ng teknolohiya
sa paghanap ng lokasyon

•  Paglibang o
Pag-redirect

•  Teknolohiya sa paghanap
ng lokasyon
•  Mga alarma/pagmamatyag

• Mga hadlang at mga kandado

•  Pangkaibigang Sistema (Buddy System)

•  Relokasyon

Pagsusuri sa Panganib - Mapagkukuhanang Gabay5 5

ng lokasyon



 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 � Consider ID bracelet, GPS technology or Medic Alert Safely Home  

www.roadid.com  n  www.medicalert.ca

 �

 �
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Bawasan ang Panganib

Makipag-ugnayan sa iyong doktor, tagapag-alaga at iba pang mga mapagkukuhanan 

ng suporta (tingnan ang pahina 22)

Isama ang ehersisyo upang mabawasan ang pagiging balisa o pagkabagabag 

Pang araw-araw na kaayusan: ang pangkaraniwang gawain ay nagiging pag-uugali na
nakakasanayan nang gawin

Siguraduhin na naibibigay ang mga pangangailangan (hal., gutom, uhaw, ginhawa, atbp.)

Iwasan ang mga lugar na abala at nakakalito (hal., mamili sa mga oras na hindi abala)

Kapag napansin mo ang pagtaas ng pagkabalisa sa partikular na oras, magplanong

magbigay ng dagdag na suporta at mga gawain sa ganitong pagkakataon (mga gawain: paghahanda ng lamesa,

pagtitiklop ng mga damit na nilabhan; mga gawain: musika, mga palaisipan (puzzles), ehersisyo; panglipunan: 
pagtawag sa telepono, pamimili sa groseri, at iba pang pagliliwaliw.

Ilayo pintuan ang mga gamit kagaya ng mga susi, bag, pitaka at diyaket

Kung nararapat, ipaalam sa mga kapit-bahay ang iyong mga alalahanin at ibahagi  sa kanila ang 
impormasyon kung paano ka nila matatawagan 

Gumamit ng mga aparato na gagawa ng tunog (electronic door chimes) kapag ang mga pintuan  sa labas ay nakabukas 

Ikonsidera ang pagpipintura ng labas ng pintuan bahay na kakulay ng mga pader (kahit na
maaaring maging sanhi ito ng pagkabalisa sa iba

Markahan ang mga pintuan sa loob ng bahay ng mga larawang pantanda (hal., larawan ng banyo, 
kuwarto).

Ikonsidera ang pagkakaroon ng pulseras na may pagkakakilanlan  (ID bracelet),Teknolohiyang Pang GPS o  Alertong Pang Medikal para sa 
Ligtas na Tahanan (Medic Alect Safely Home)
 www.roadid.com    www.medicalert.ca

  Mapagkukuhanang Gabay - Bawasan ang Panganib



Home Adaptations, Technology and Wearables:

 �

 �

 � Consider ID bracelet, GPS technology or Medic Alert Safely Home  

www.roadid.com  n  www.medicalert.ca

 � Update emergency contact information on cell phones

 �
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 �
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Maging Handa

Pag-aralan ang pinaka naaayon na teknolohiya (tingnan sa pahina 8)

Maglagay ng kasalukuyang larawan sa iyong telepono o pitaka

Maglagay ng Herbert  Protocol sa iyong telepono

Kumpletuhin ang Pang-emerhensiyang Kard ng Tagapag-alaga (Carer Emergency Card) para sa iyong pitaka 

Kumpletuhin ang Protokol ng Herbert (tingnan sa pahina 15) at  

ilagay ito sa iyong pridyeder

Kumpletuhin ang kard ng  “ICE” (In Case of Emergency)  para sa   

kanilang pitaka

Tahiin ang maliit na piraso ng tela na may pangalan, tirahan at numero ng telepono 
sa paboritong diyaket.

Mga Tulong na Magagawa sa Bahay, Teknolohiya at mga Naisusuot na Bagay:

Ikonsidera ang pagsusuot ng pulseras na may pagkakakilanlan ( ID bracele), teknolohiya para sa GPS 
 Alertong Pang medikal para sa Ligtas na Tahanan (Medic Alert Safely Home)www.roadid.com    www.medicalert.ca

I-update ang  ang mga impormasyong pag-emerhensiya sa inyong mga cellphone

Maging Handa - Mapagkukuhanang Gabay

www.roadid.com www.medicalert.ca



Technology Questions to Consider

What classifies as technology?

Getting the most out of any technology requires considering the unique needs and 

situation of each person, no one size fits all. Here are some things to consider when 

making your decisions around technology. 

“Technology” as we are defining it is “something that helps”. It doesn’t always mean 

new devices or gadgets, as sometimes technology is as simple as a reminder note or 

phones with larger buttons. Simple solutions are often the best option. 

When dealing with dementia, either as someone who has been 

diagnosed or as a care partner, it is natural to look to technology 

to see how it might provide assistance. The wide variety of 

possible technological solutions that are available can make it 

difficult to find the one that fits the best.  

Is Technology Right for You? 

Technology can help maintain and support independence, choice, and self-

determination. Technology can assist with everything from safety, to helping you 

stay active with things like hobbies and recreation. But technology is not always the 

solution. It’s not a substitute for care being provided by another person. 

Technology does not replace existing connections and services, it’s meant to 

enhance and support what is already in place. 

Taking the time to consider 

how, where, and when to use 

technology is an important 

part of finding solutions that 

will work for you.

8    Resource Guide - Get Prepared

Mga Katanungang dapat Isaalang- alang sa Teknolohiya

Sa pagharap sa demensiya, alinman sa  taong nasuri na mayroon nito o 
bilang tagapag-alaga, natural lamang na tumingin sa teknolohiya upang 
makita kung paano ito makakatulong. Ang sari-saring posibleng mga solusyon ng 
na ibinibigay ng teknolohiya ay  magiging sanhi nang mahirap na paghanap  
sa isang aangkop na pinakamabisa.

Ang Teknolohiya ba ay Tama Para sa Iyo? 
Ang teknolohiya ay mapapanatili at masusuportahan ang kalayaan, pagpili at sariling
pagpapasiya. Ang teknolohiya ay pwedeng makatulong sa lahat mula sa pagiging ligtas at sa
pagsuporta sa pagiging aktibo sa mga bagay katulad ng mga libangan at dibersyon. Subalit ang 
teknolohiya ay hindi laging solusyon. Hindi ito kapalit na pag-aalaga na ibinibigay ng isang tao. 

Ang teknolohiya ay hindi pinapalitan ang umiiral na mga koneksyon at mga serbisyo, 
 ang layunin nito ay pagandahin at suportahan kung ano na ang naumpisahan na. 

Ano ang maituturing na teknolohiya ?
Upang maging kapaki-pakinabang ang anumang teknolohiya ay nangangailangan ng  

konsiderasyon sa natatanging pangangailangan ng bawat tao, walang isang sukat ang aangkop sa lahat.  Narito ang  ilang mga

bagay na dapat isaalang-alang sa pagdedesisyon tungkol sa teknolohiya. 

Ang "teknolohiya” sa ating pagpapaliwanag ay “isang bagay na nakakatulong”. Hindi ito laging 

 nangangahulugan ng mga bagong aparato o mga gadyet, na kung minsan ito ay simpleng teknolohiya na nagpapa-alala,  

mga telepono na may malaking mga pindutan. Ang simpleng solusyon ang madalas na pinakamagandang opsyon. 

Ang pagbibigay ng oras sa pag-aaral kung

paano, saan, at kailan gagamitin ang 
teknolohiya ay napakahalagang bahagi

sa paghanap ng solusyon na magiging

mabuti para sa iyo.

  Mapagkukuhanang Gabay - Maging Handa



Steps to help you Find the Appropriate Solution

Identify the concern

To find the right solution, you need 

to clearly identify and understand the 

issue or problem. It may be that the best 

solution is not technology but is adjusting 

a schedule or a routine, or making 

use of services such as counseling or 

occupational therapy. Since every person’s 

situation is unique, decisions on what 

might be the most useful need to made 

based on what works for you, and your 

support team. 

Define the concern 

 � What is the need or issue you  

want to address?

 � What solutions have already been 

tried, and what were the results?

 � How urgently do you need to find  

a solution?

 � What are the consequences of 

leaving the issue unaddressed?

 � How will the technology impact  

or change care?

 � Who could/or needs to be part  

of assessing the situation and 

finding solutions (such as your 

physician, an occupational  

therapist, or others)

Consider the full situation

Finding the appropriate technology/

tool means taking into consideration 

your current living situation and context, 

including the needs of your caregivers.  

Technology won’t be very helpful if you 

aren’t comfortable using it, or where to 

turn for help to learn how to use it.

Yes No

Expense: are you purchasing or 

renting equipment? If renting, 

what are the contract terms?

 

Installation: what’s required and 

how easy is it to install? 

 

Adaptability of the  

device or technology to  

your changing needs

 

Ongoing maintenance and 

updating

 

Ease of use: how, when and 

where you will use it

 

Training and support  

If you are living independently 

with dementia: what steps can 

be taken to help you remember 

to use the technology. 

 

Get Prepared - Resource Guide    9

Mga Bagay na Dapat Isaalang-alang

Mga Hakbang para matulungan Kang hanapin ang Tamang Solusyon

Alamin ang Problema Isaalang-alang ang buong Situwasyon

Para mahanap ang tamang solusyon,  kailangan mong

 alaming mabuti at unawain ang isyu o problema.

.Maaring ang pinaka magaling na solusyon 

ay hindi ang teknolohiya kung hindi ang pag-aayos ng 

iskedyul o ng karaniwang gawain, o ang paggamit ng

mga serbisyo katulad ng paghingi ng payo o propesyunal na 

gamutan (occupational therapy). Dahil sa ang situwasyon

ng bawat isa ay magkakaiba, ang mga desisyon sa 

kung ano ang magiging pinaka makakatulong ay kailangang  

pag-isipan ayon sa kung ano ang makakabuti sa iyo, at sa 

iyong grupo na sumusuporta.

Ipaliwanag ang Problema

Ano ang pangangailangan o isyu na nais

mong bigyan ng pansin?

Anong mga solusyon ang mga nasubukan na

at ano ang mga resulta?

Gaanong kadali mo nais mahanap ang 

solusyon?

Paano maaapektuhan ng teknolohiya   

o mababago ang pag-aalaga?

Sino ang pwede/o kailangang maging bahagi

sa pagsusuri ng situwasyon at paghahanap ng 

mga solusyon (kagaya ng iyong doktor, 

propesyunal na manggagamot  o ang

mga iba pa).

OO    HINDI

Gastusin: ikaw ba ay bibili o
mag-aarkila ng kagamitan? Kung mag-aarkila, 
ano ang mga tuntunin ng kontrata?

Ang paghahanap ng tamang teknolohiya/kagamitan

ay nangangahulugan na dapat bigyan ng konsiderasyon

ang iyong kasalukuyang situwasyon at konteksto, 

kabilang na ang pangangailangan ng iyong mga tagapag-alaga.

Ang teknolohiya ay hindi magiging kapaki-pakinabang kung

ikaw ay hindi komportable na gamitin ito o kung kanino lalapit

para humingi ng tulong kung paano gamitin ito.

Pagkakabit: Ano ang kailangan?

gaano kadali itong ikabit? 

Ang Kaangkupan: ng aparato o ng

teknolohiya sa iyong pabago-
bagong pangangailangan

Patuloy na Pangangalaga at
pagbabago

Madaling Paggamit: kailan at
saan mo gagamitin ito

Pagsasanay at Suporta

Kung ikaw ay nabubuhay mag-isa
ng may demensya: anong mga hakbang
ang dapat na gawin para matulungan ka na 
matandaan ang paggamit ng teknolohiya.. 

Ano ang masamang kalalabasan kung

mapapabayang hindi mabigyan ng solusyon
ang problema?

Maging Handa - Mapagkukuhanang Gabay



Considering these issues as you are making your decision 
can lead to a more positive experience.

Evaluate the risks 

While it is impossible to know all the risks 

or possible outcomes, there are pros and 

cons to every technology solution. Here are 

a few things to consider:

 � Under what conditions will it  

not work?

 � What happens when it doesn’t 

work? What are the possible 

consequences if it is not working?

 � How easy is it to disable or to 

interrupt?

 � How does the technology  

solution address and manage 

privacy issues?

 � Are there new problems or issues 

that the technology could introduce?

 � Are there questions around  

privacy, data collection, and  

similar issues you should consider? 

Who will have access to any data 

that the technology gathers, and for 

what purpose

Aim for early Introduction

Introducing the technology early, before 

the situation has become a crisis, can also 

make it easier to adopt the technology. 

Adopting technology can be a challenge for 

some but having someone show you how 

it can be used to access or support your 

interests (such as music) can help with 

your comfort level in using it. 

Needs change over time 

Expect solutions to change over time as 

technology solutions that work now may 

no longer be appropriate or useful as your 

dementia progresses.

Notes:
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Suriin ang mga Panganib Hangarin Ipakilala ng Maaga 

Habang hindi posible na malaman ang lahat ng mga 

panganib o mga posibleng resulta, mayroong mga 

positibo at negatibong solusyon ang bawat teknolohiya. 

Narito ang ilang bagay na dapat isaalang-alang:

Sa anong kondisyon ito hindi gagana?

Ano ang nangyayari kung hindi ito

gagana? Ano mga posibleng 

kahihinatnan kung hindi ito gagana?

Gaano ito kadali hindi paganahin o 

patigilin?

Paano nabibigyan ng pansin at napapamahalaan

ng solusyong- teknolohiya ang mga isyung

pang pribado?

Mayroon bang mga bagong problema o mga

isyu na maipapakita ng teknolohiya?

May mga katanungan ba tungkol sa  

pribado, koleksyon ng datos, at 
katulad na mga isyu na dapat mong isaalang-

alang? Sino ang magkakaroon ng mga akses 

 sa anumang datos na makokolekta ng teknolohiya, 

at para sa anong layunin?

Ang pagbibigay ng mga konsiderasyon sa iyong pagawa ng 
desisyon ay lead to a more positive experience.

Ang pagpapakilala nang maaga sa teknolohiya, bago

 pa maging krisis ang situwasyon,  ay magpapadali din 

 na matutuhanan ang teknolohiya. 

Ang pag-aaral ng teknolohiya ay maaaring maging mahirap
sa iba, subalit, kung mayroong isang tao na magtuturo sa iyo kung paano

gagamitin o susuporta sa iyong mga hilig (kagaya ng musika) support your 

ay makakatulong sa antas ng iyong kaginhawahan 

ang paggamit nito.

Ang mga Pangangailangan ay nagbabago
sa paglipas ng panahon 
Asahan na ang mga solusyon ay nagbabago sa paglipas ng panahon.

Ang mga solusyon ng teknolohiya na nagagamit ngayon ay  

maaaring hindi na angkop o kapaki-pakinabang sa 
        pagsulong ng iyong demensya.

Mga Tala:
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Include the person with dementia in solution discussions

If you are a caregiver remember to include the person with dementia in this conversation 

–what are their thoughts about possible technology solutions? Including the person with 

dementia in the conversation can help in finding solutions the individual is comfortable 

with and that are appropriate for their needs. Making sure everyone is comfortable is an 

ongoing process. It is also important to explore when the person living with dementia 

feels that technology should not be used.

Consider including information about your conversations with the person living with 

dementia and their thoughts and decisions around technology in their personal directive. 

This can help to ensure that those decisions are respected in the future.

Concluding thoughts

of any technology requires considering your unique needs and situation, no one 

size fits all. Most importantly, the technology solution needs to work for you. It 

will likely need to be modified over time to work for your specific situation. 

 � Alzheimer Store Canada www.alzstore.ca

 � Finding your way, a guide to location technologies: 

https://tech.findingyourwayontario.ca

 � The Canadian Mortgage & Housing Corporation website also has guides 

on home modification for people living with dementia.

 � Some search terms that might be helpful:

• Assistive technology

• Daily living aids

Consider exploring reviews of various technologies, remember 

though, what worked for one person may not work for you.
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Mga mapagkukuhanan ng impormasyon sa partikular na solusyon ng teknolohiya:  

Ang paggamit ng teknolohiya ay maraming posibleng benepisyo, subalit para mapakinabangan 

Kung ikaw ang tagapag-alaga, tandaan na isali ang taong may demensya sa mga pag-uusap. 

–ano ang mga iniisip nila sa mga posibleng mga solusyon ng teknolohiya? Ang pagsasali sa taong may 

demensya sa pag-uusap ay makakatulong sa paghanap ng mga solusyon kung saan ang indibiduwal ay 

komportable at naaangkop sa kanilang mga pangangailangan. Ang pagtiyak na ang bawat isa ay komportable 

ay isang patuloy na proseso. Mahalaga din na alamin kung ang taong mayroong demensya ay nararamdaman 

na ang teknolohiya ay hindi dapat gamitin.

Isaalang-alang ang pagsasama ng impormasyon tungkol sa inyong mga pag-uusap ng taong may demensya  

at ng kanilang mga iniisip at mga desisyon tungkol sa teknolohiya ayon sa kanilang personal na direktiba. 

Makakatulong ito na matiyak na ang kanilang mga desisyon ay maigagalang pagdating ng panahon.

nang husto ang anumang teknolohiya ay kailangang bigyan ng konsiderasyon ang iyong tanging pangangailangan  

at situwasyon, walang isang sukat ang magkakasya sa lahat. Higit na mahalaga, ang solusyon ng teknolohiya ay kailangang.  

magamit mo. Kailangan itong baguhin sa paglipas ng panahon upang magamit mo ito sa iyong partikular na 
kalagayan. 

Isaalang-alang ang pagsasaliksik sa mga pagsusuri sa iba't ibang mga teknolohiya, laging 

pakatatandaan na ang naging kapakinabangan sa isang tao ay maaaring hindi maging ayon para sa iyo.

Isali ang taong may demensya sa  mga pag-uusap  tungkol sa Solusyon

Paghanap ng iyong daan, isang gabay sa panglokasyon na mga teknolohiya: 

Ang website ng Canadian Mortgage & Housing Corporation (Sanglaan ng Kanadiyan at Korporasyon ng Pabahay)  

ay mayroon ding mga gabay sa pagbabago ng tahanan para sa mga taong may demensya.

Assistive technology (teknolohiyang pantulong)
Daily living aids (pang araw-araw na tulong)

Maging Handa - Mapagkukuhang Gabay

Ang mga terminong nahanap na maaaring makatulong:

Pagtatapos na mga Pananaw



These are examples of icons that can be printed and attached to doors. They assist with 

wayfinding and may prevent someone from exiting a home if they are looking for one of 

these locations.
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Paliguan Banyo

Kusina Silid-tulugan

Mga Halimbawa ng Pananda na Maipiprinta (Printable Cue Examples)

  Mapagkukuhanang Gabay - Maging Handa

Ang mga ito ang halimbawa ng mga icon na maaaring iprinta at idikit sa mga pintuan. Makakatulong 

 ang mga ito sa paghanap ng daan at maaaring maiwasan na ang isang tao ay lumabas ng bahay kung sila ay 
naghahanap ng isa sa mga lokasyon na ito.



Emergency Cards
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CARER CARD: ATTENTION!

If I am sick or in in accident, the person  

I care for needs immediate attention. 

Ako si:

Ako ang nag-aalaga kay:

Pangalan:

Telepono

Relasyon:

Pangalan:

Telepono

Relasyon:

Ang mga Taong ito ay alam ang kanilang gagawin:

Relasyon:

Ang Kard na Pang-emerhensya ng Tagapag-alaga ( Emergency Carer Card)  ay idinesenyo upang iprinta, kumpleto, 
nakatiklop at nakatago sa pitaka.  

 Mga Kard Pang-emerhensya (Emergency Cards)

Kung ako ay may sakit o naaksidente, ang  taong
inaalagaan ko ay kailangan ng mabilisang atensyon.

KARD NG TAGAPAG- ALAGA: TINGNAN!

Maging  Handa - Mapagkukuhanang Gabay
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Ang Kard ng ICE  (ICE Card )ay idinesenyo para iprinta, kumpleto, nakatiklop at nakatago sa 
pitaka  ng taong nasa panganib na mawala.

Mga Kard Pang-emerhensya (Emergency Cards)

Sa Panahon ng Emerhensya

Buong Pangalan

Araw ng Kapanganakan Uri ng Dugo

Tirahan

Cell Trabaho Bahay

Kasalukuyang Medikasyon

Mga Kondisyon

Manggagamot Telepono

Mga Alerhiya/Karagdagang Impormasyon

Sa Panahon ng Emerhensya

Matatawagan sa Emerhensya #1

Relasyon Telepono sa Trabaho

Cellphone Telepono sa Bahay

Matatawagan sa Emerhensya #2

Relasyon Telepono a Trabaho

Cell phone Telepono sa Bahay

Karagdagang Impormasyon

Huling Binago
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Herbert Protocol Form and Instructions

This form is designed to provide current information to first responders when  

someone is missing. Keep a copy of this completed form on top of your fridge with your 

Alberta Health Services Green Sleeve. For more information on the Green Sleeve, talk to 

your family doctor or health care provider.  

PHOTOGRAPHS

Please check this box if you consent to having photo(s) shared on social media in the 

event that this person is missing  �

PERSONAL DETAILS

Other Names

Current Address

Home Phone  

Cell Phone

Gender � Male � Female    � Other

Month:                       Day:                          Year:

Other languages spoken?

Social Media Accounts

Emergency Contact

Home Phone

Cell Phone

Email
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 Piniling Pangalan/Mga Palayaw

Maglagay ng larawang kinuha nang buo at  malapitan .

Araw ng Kapanganakan/edad

Pangunahing Wika

Ang Form ng Herbert Protocol at Mga Pagtuturo (Herbert Protocol Form and Instructions)

Ang form na ito ay idinesenyo upang magbigay ng kasalukuyang impormasyon sa mga unang tutugon
kapag may nawawalang isang tao. Magtago ng kopya ng kumpletong form na ito sa ibabaw ng inyong 
pridyider kasama ng inyong Berdeng Manggas ng Serbisyong Pangkalusugan ng Alberta(Alberta Health Services Green 
Sleeve). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Berdeng Manggas (Green Sleeve), makipag-usap sa iyong 
doktor o tagapangalaga ng kalusugan. 

MGA LARAWAN

Pakilagyan ng tsek ang kahon kung pumapayag kang ibahagi ang mga larawan sa social media sa 
panahong nawawala ang taong ito.  

MGA PERSONAL NA DETALYE
Buong Pangalan

Ibang mga Pangalan

Kasalukuyang Tirahan

    Telepono sa Bahay

Cell phone

Kasarian  Lalake  Babae  Iba pa

Buwan:                       Araw:                          Taon:

Iba pang mga Wikang Sinasalita?

Mga Account sa Social Media

Matatawagan sa Emerhensya

Telepono sa Bahay

Email

Maging Handa - Mapagkukuhanang Gabay

Cell Phone



GENERAL DESCRIPTION

YES � NO

Glasses � YES � NO

� YES � NO

Other identifying features  
(e.g. tattoos, scars, etc)

GENERAL INFORMATION

Has a dementia diagnosis  
or has memory problems

� �

Any known risks?  
(i.e. aggression, suicidal thoughts, 

depression, substance abuse)

Any mental health issues?  
(i.e. anxiety, depression, bipolar)

� �

Is there visual, hearing, 
communication/speech 

impairment?

� �
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Kulay ng buhok, haba at estilo
†

 OO  HINDIMedikasyon? 

Anong uri?  Gaano kadalas?  Ano ang mangyayari sa maiksing
termino at mahabang termino nang walang medikasyon

 HINDI   Kung oo, ilarawan:

Kutis/Kulay ng balat

 OO  HINDI    Kung Oo, pakilarawan:

Ilarawan:

        Ilarawan:

PANGKALAHATANG PAGLALARAWAN

Peluka/Hibla ng Buhok  OO HINDI

 OO  HINDI
 OO  HINDI

Mga Salamin

Buhok sa Mukha

Iba pang Pagkakakilanlan 
(hal. mga tatu, mga peklat, atbp.)

PANGKALAHATANG IMPORMASYON
Nasuri na may demensya 
o may mga suliranin sa memorya

Anumang batid na Panganib?

(hal. agresyon, pag-iisip na magpakamatay, 
depresyon, pag-abuso sa bawal na gamot)

Anumang Problemang Pangkaisipan?
(hal.pagkabalisa, depresyon, bipolar)

May kapansanan sa paningin,
pandinig, pakikipag-usap/
pagsasalita?
 ?

†

OO
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GENERAL INFORMATION

(i.e. cane, walker, falls)

Doctor/Specialist  
Contact Information

Is there a Power of Attorney?  � �

Is there a legal guardian?  � �

Is there a Personal Directive?  � �

PERSONAL CIRCUMSTANCES

(indicate if childhood address)

1.

2.

3.   

or volunteer organization  
name and address

Most significant job

LOCATION SERVICE

Location Service 
GPS/Medic Alert

� YES � NO     If Yes, describe:
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Mayroong isyu sa pagkilos?     Ilarawan

 OO  HINDI
Ahente/(mga)

 OO  HINDI
Pangalan:

 OO  HINDI
Ahente/(mga):

Namumuhay mag-isa o
may mga kasama?

Ilarawan:  

Dating mga Tinirhan:

Kasalukuyang paaralan, trabaho 

Pangalan

Numero ng Telepono

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

(hal. tungkod, walker, falls)

Doktor/Espesyalista 
Impormasyon ng Matatawagan

Mayroon bang Legal na Kapangyarihan
Mula sa Abogado?  

Mayroon bang legal na  Katiwala?  

Mayroon bang Personal na Direktiba?  

PERSONAL NA MGA PANGYAYARI

(Ilagay kung ito ang tirahan
mula nang pagkabata)

o  boluntaryong organisasyon  
pangalan at tirahan

Pinakamahalagang Trabaho

LOKASYON NG SERBISYO
Lokasyon ng Serbisyo
GPS/MedicAlert (Alertong
Pangmedikal)

 OO  HINDI     Kung OO, ilarawan:
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PERSONAL CIRCUMSTANCES

(i.e. fears, phobias)

How might they react if  

worried/frightened/anxious?

Anything that would  

cause them to behave in  

a way that would put  

themselves or others at risk

Anything that might  

relax/calm them down  

if they are distressed?

Access to money? � �

Carrying cash? � �

Bank card? � �

Which bank/branch  

are typically visited?

Favorite places/routines 
(i.e. church, synagogue, mosque,  

cafe, grocery store, club)

Hobbies 

 

Name and Contact information  

of friends or family members  

that they might visit

Name: 

Phone:

Address:
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Anong mga situwasyon
ang maaaring maging dahilan ng 
pagkabalisa? 

 OO  HINDI
 OO  HINDI
 OO  HINDI

Pangalan:
Mga Tirahan:

Mga paboritong lugar
pasyalan

PERSONAL NA MGA PANGYAYARI

(hal.mga takot,mga pobya)

Paano sila tumutugon kapag
nag-aalala/natatakot/nabablisa?

Anumang bagay na magiging
dahilan upang sila ay kumilos

na magdadala sa kanila o sa
iba sa panganib

Anumang bagay na maaaring
magpakalma/magpahinahon 

kung sila ay balisa?

Akses sa Pera?

Pagdadala ng Pera?

Kard sa Banko?

Aling Banko/sangay 
ang madalas na pinupuntahan?

Paboritong mga lugar/mga gawain 

(hal.simbahan, sinagoga, mosque, 
cafe, tindahan ng groseri, 
klab)?

Mga Libangan:

Pangalan at Impormasyon ng Matatawagan Pangalan
ng mga kaibigan o mga miyembro ng
pamilya na maaari nilang bisitahin

Telepono
Tirahan
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NOTES:

TRAVEL PATTERNS-PAST AND PRESENT

Public Transit � �
Usual route   

Bus pass? � �
Motor vehicle? � �

Access vehicle? 
(i.e. keys)

� �
If yes, model, make, year, colour, license plate

(i.e. scooter, motorized  

wheelchair, bicycle):

� �

Previous times missing

Building Manager  

Emergency Number
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 OO  HINDI

 OO  HINDI Numero:
 OO  HINDI
 OO  HINDI

Ibang sasakyan?  OO  HINDI  Kung oo, ilarawan:

Anong nangyari? Saan sila natagpuan?   
Bakit sila naroon?

Pangalan Relasyon Telepono #

MGA DETALYENG MATATAWAGAN SA PAMILYA/KAIBIGAN/TAGAPAG-ALAGA/ KATULONG NA MANGGAGAWA

MGA PAMAMARAAN NG PAGBIYAHE - NAKARAAN AT KASALUKUYAN
Pangpublikong
Sasakyan

Karaniwang rota

Pases sa Bus?

Motos na sasakyan?

Access vehicle? 
(hal. mga susi)          Kung OO, model, ginawa, taon, kulay, plaka ng lisensya

(hal. skuter, nakamotor 
upuang de gulong, bisekleta)

Nakaraang panahon ng
pagkawala

Tagapamahala ng Gusali
Numerong Pang-emerhensya

Mga Tala:

†
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Include when and where last seen, a description of clothing or any other 

information you feel may be relevant to assist police.

Date of completion:____________________________________

By whom:________________________ Relationship:_________________________________

Phone number:________________________________________

Email address:_________________________________________
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KARAGDAGANG MGA DETALYE NA MAARING MAKATULONG

Ilagay kung kailan at saan huling nakita, isang paglalarawan ng kasuotan at anumang 
impormasyon na sa tingin mo ay may kaugnayan na makakatulong sa polisya.

Petsa ng Pagtatapos:____________________________________

Sino:________________________ Relasyon:_________________________________

Numero ng Telepono:________________________________________

Email address:_________________________________________
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• Provide the officer with the 

completed Herbert Protocol and  

a recent photograph 

• Calgary Police Service (CPS) will 

assess vulnerability and, based on 

assessment, may begin searching 

immediately 

• As part of the missing person’s 

assessment, CPS will ask you a 

variety of questions. These questions 

are standard protocol and will 

include difficult questions. These 

questions are not intended to be a 

judgment on you or the person you 

are caring for, they are asked in all 

missing person situations  

• 

• Engage with other supports, such as 

family and friends to either help with 

the search or to stay with the person 

who is waiting

• 

Resources that can help  
while waiting:

• 

• 

you may know, or someone in your 

faith community

• 

Reuniting & Next Steps:

Reuniting with the person who was missing 

is an important step. The experience has 

been stressful, and everyone is likely to be 

anxious. 

• 

• Provide reassurance – let them know 

you are happy to see them

• Address medical issues – a visit to 

the doctor may be necessary 

• Use the list of resources to find 

appropriate support for yourself and 

for the person who was missing
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Ano ang Nangyayari kapag Tumawag ka sa 911

Ano ang mangyayari kapag
tumawag ka sa 911:

Ano ang gagawin sa panahon
ng paghahanap

Manatili sa bahay

Hanapin ang mga nawawalang gamit 
kagaya ng mga bag pang groseri, bag/pitaka  

Tumawag sa Distress Centre (Sentro Para sa 
Nababalisa) sa  403-266-4357,24- oras kada araw

Bigyan sila ng pang mainit at tuyong 
damit – lalo na kung ang panahon 
ay hindi maganda

pases sa pagbibiyahe

Makipag-usap sa malapit na kaibigan, tagapag-payo 

Mahalaga na ingatan mo ang iyong
sarili. Ang pagkakataon na makapag- 
usap sa isang tao ay malaking tulong

Ang paghihintay sa isang tao na matagpuan  
ay nakakabahalang karanasan. Ang pagkabahala 
ay nagtutuloy-tuloy sa iba kahit na matapos na makita ang 
nawawala. 

Mga mapagkukuhanan ng tulong
habang naghihintay:

Ibigay sa opisyal ang kumpletong 
Herbert Protocol at ang kasalukuyang 
larawan

 Ang Calgary Police Service (CPS) {Serbisyo ng 
Kapulisan sa Calgary} ay susubukin ang kahinaan

batay sa pagsusuri at magsisimula sa paghahanap 
nang mabilisan

na iyong kakilala, o sinuman sa iyong komunidad na kasamahan sa 
pananampalataya 

Muling Pagsasama at Mga Susunod na Hakbang:

Ang muling pakikipagsasama sa taong nawala ay isang mahalagang

hakbang. Ang karanasan ay naging malaking kabalisaan at ang bawat 

isa ay maaaring naging bagabag.

Makisali sa ibang mga sumusuporta, kagaya ng 

pamilya at mga kaibigan upang tumulong sa 

paghahanap o samahan ang taong naghihintay 
Magbigay ng kasiguraduhan – ipaalam sa kanila 

na masaya ka na makita sila

Tukuyin ang mga isyung pangmedikal – ang pagbisita sa

sa doktor ay maaaring kailangan

Gamitin ang listahan ng mga mapagkukuhanan ng tulong 

upang makuha ang tamang suporta para sa iyong sarili 

at para sa taong nawala

Ano ang Nangyayari Kapag Tumawag
Ka sa 911

 - Mapahkukuhanang Gabay

Bilang bahagi ng pagsisiyasat sa taong 
nawawala,  ang CPS ay magtatanong sa iyo 
ng iba't ibang uri ng mga katanungan. Ang mga 
tanong na ito ay pamantayang poseso at magsasama 

ng mga mahihirap na mga katanungan. Ang 
mga katanungang ito ay hindi sinasadya na 
ikaw ay husgahan o ang taong inaalagaan mo 
tinatanong ang mga ito sa mga panahon na may
nawawalang tao.



403-SENIORS (403-736-4677)  

 

The Way In

Information, advice and help 

accessing programs and 

403-266-HELP (403-266-4357) 

Distress Centre and
SeniorConnect (24-Hour)

Crisis support and urgent social 

work response (including if you 

are concerned about a senior 

 

at risk in the community).

403-943-1500

Access Mental Health

Non-urgent advice on 

navigating the addiction and 

mental health system.

403-705-3250

Elder Abuse Resource Line 

 

(24-Hour)

 

support, or to report a 

suspected case of elder abuse.

9-1-1 

 

(24-Hour)

and police response.

Call the non-emergency police 
line at 403-266-1234 to report
an incident that is not 
an emergency.

8-1-1

 

Health Link

 

(24-Hour)

Health advice (including dementia

 

advice) from a registered nurse.

 

3-1-1

 

City of Calgary (24-Hour)

Information on all 

City of Calgary services.

www.calgary.ca

2-1-1

 

Community Resources (24-Hour)

Information and referrals for 

community and social services.

www.ab.211.ca

service available 

on all lines.

Alzheimer Society of Calgary  l  403-290-0110  l  www.alzheimercalgary.ca

Alberta Health Services Home Care  l  403-943-1920

Medic Alert: Safely Home  l  1-855-581-3794  l  www.medicalert.ca

Road ID   1-800-345-6336  l  www.roadid.com

Caregivers Alberta   1-877-453-5088  l  www.caregiversalberta.ca
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Mahahalagang Numero para sa mga Matatanda

Telepono
wika

interpretation 

Mga Mapagkukuhanan

Emerhensya  (24 oras)

Tumawag  sa linya ng polisya na hindi pang 

emerhensya 403-266-1234   upang
iulat ang insidente na hindi pang 
emerhensya.

Koneksyong Pangkalusugan (24 oras)
(Health Link)

  Samahan ng may Alzheimer sa Calgary
  (Alzheimer Society of Calgary)
 Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Alberta sa Tahanang
-Pag-aalaga (Alberta Health Services Home Care ) 
 Alertong Pang Medikal: Ligtas na Tahanan
(Medic Alert: Safely Home ) 
ID sa Kalsada
( Road ID)   1-800-345-6336
 Mga Tagapag-alaga sa Alberta
(Caregivers Alberta )  

Payong Pangkalusugan (kabilang na ang payo

para sa demensya) mula sa rehistradong nars.

Impormasyon, paagpapayo at tulong na mga 

programa sa pagsisiyasat na makakatulong 
para sa matatanda.

City of Calgary (24 Oras)

Suporta sa panahon ng krisis at mabilisang 

pagtugon ng lipunan ( kasama na kung ikaw 

ay may pag-aalala sa mga matatanda

na nasa panganib sa komunidad).

Hindi mabilisang mga pagpapayo kagaya ng

pagtingin sa adiksyon at sistema ng

pangkaisipang kalusugan

Mga Mapagkukuhanan 
sa Komunidad

Elder Abuse Resource Line 

Impormasyon at rekomendasyon para sa 

mga serbisyo sa komunidad at lipunan
Mga tagong impormasyon at suporta sa

pagsusuplong ng hinihinalang pang-aabuso
sa matatanda.
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Distress Centre and

(Bayan ng Calgary) (Akses sa Pangkaisipang
      Kalusugan)

Mga impormasyon sa lahat ng
mga serbisyosa Bayan ng Calgary.

(24 Oras)

(Community Resources)

Linya Para sa mga Inaabusong
Matatanda



A-L-E-R-T

Approach

• 

• 

• 

• 

Listen

• 

• 

• 

Engage

• 

• 

• 

React

• 

• 

• 

Talk

• 

• 
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Magtanong kung kailangan nila ng tulong
Magsalita ng mabagal at mahinahon; magtanong ng simpleng "Oo o Hindi" na mga katanungan; one 
question at as time

Iwasan ang komprontasyon o pagtatalo 

Kung makita mo ang Isang tao na Naiulat na Nawawala 
o Mukhang Nawawala

Ang layunin ay ligtas na muling mapagsama ang nawawalang matatanda sa kanilang pamilya, 
nang hindi inilalagay ang sinuman sa panganib. Kung makita mo ang isang tao na nailistang nawawala,

Kung makita mo ang isang tao na mukhang nawawala o nalilito at pakiramdam mo na ikaw 
komportable,  sundin ang mga hakbang sa ibaba:

Ngumiti, ipakilala ang sarili at ipaalam sa kanila na nais mo silang tulungang makarating 
sa lugar na kailangan nilang puntahan

Maghintay ng 15 – 30 segundo para sa kanilang sagot

Makinig sa pinakamahalagang salita o mga katagang makakatulong
Alamin ang tono ng kanilang mga boses at ang tono ng iyong boses

Gumamit ng mga magagandang pahiwatig – pagngiti
Tumingin sa mata at lumapit mula sa harapan
Samahan ang isang tao hanggang sa dumating ang tulong

Ang paghingi ng tulong ang pinakamahalaga
“Tumawag sa 9-1-1” at ipaalam sa kanila kung nasaan ang nawawala
Manatili sa linya habang nakikipag-usap sa isang opisyal at sundin ang kanilang mga sasabihin

Kung ang pagsisikap mong paglapit sa kanila ay hindi magtagumpay, dumistansya at bigyan 
sya ng espasyo. Kung maaari, manatiling malapit na abot ng iyong tingin hanggang dumating ang tulong.
Matapos maayos ang situwasyon, maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa o nais mong 
makipag-usap sa isang tao, ang Tulong ay nakalaan 24/7 sa pamamagitan ng Distress Centre sa 403.266.4357

tumawag sa 911 at sundin ang kanilang mga sasabihin. Ang paghingi ngtulong ang pinakamahalaga.

(Lumapit)

(Makinig)

(Makisali)

(Tumugon)

(Magsalita)

Kung makita mo ang isang tao na naiulat na nawawala o mukhang nawawala  - Mapagkukuhanang Gabay 23



Background

Calgary Missing Older 
Adult Resource Network 
(CMOARN)

In 2015, with funding from the United Way 

of Calgary and Area, Bowmont Seniors 

Assistance Association (BSAA) and carya 

commissioned an environmental scan 

of Silver Alert programs across North 

America. A steering committee comprised 

of Calgary Police Service, United Way 

of Calgary and Area, City of Calgary, 

Alzheimer Society of Calgary, carya, and 

A community conversation was held with 

32 stakeholder agencies and the outcome 

was that an Action Team was formed under 

Calgary’s Seniors Age-Friendly Strategy. 

Since 2015 a number of key activities have 

taken place including:

• Partnership with the University  

of Alberta and University of 

Waterloo related to research and 

best practices.

• Supported the simulation of a 

community alert system developed 

by the University of Alberta

• Became a member of the 

International Consortium for 

Dementia and Wayfinding

• Advocacy for coordination of 

response frameworks at the 

municipal, provincial and national 

levels including legislation  

to support them

• 

• 
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BSAA ay nabuo upang gumawa ng plano upang 

matukoy ang problema ng mga matatanda na  

nawawala sa lugar ng Calgary. 

Paglabas ng mga materyales kabilang na  
ang toolkit na ito

Suportahan ang mga tagapag-alaga sa pag-iwas 
sapaggala at  dagdagan ang kamalayan sa mga 
mapagkukuhanan ng tulong sa komunidad.

Pinagbatayan ng 

Pinagbatayan ng Pagkakatatag (Background)

Calgary Missing Older 
Adult Resource Network 
(CMOARN) (Samahan na Nagbibigay ng Suporta

 para sa  Nawawalang Matatanda sa Calgary )

Noong 2015, mula sa pagpopondo ng United Way 

Assistance Association (BSAA) at ngcarya,

nagkomisyon ng paghahanap sa kapaligiran  
ng mga programa  para sa Silver Alert  (Alerto para sa Nawawala
Matatanda na mayroong Demensya atbp.) sa buong
Hilagang Amerika. Ang pangunahing lupon sa pasimula ay

kabilang ang  Calgary Police Service, United Way 

of Calgary and Area, City of Calgary, 

Alzheimer Society of Calgary,  at

Ginanap ang mga pag-uusap sa komunidad at 
ng 32 ahensya ng mga stakeholder. Naging resulta ang
 pagkakabuo ng Action Team (Pagkilos ng Pangkat) sa

carya. Ang

 ilalim ng Calgary’s Seniors Age-Friendly Strategy .

Simula noong 2015  maraming bilang mga mga aktibidad 

ang naganap:

Pakikipagsosyo sa University  
of Alberta (Unibersidad ng Alberta ) at University of

Waterloo (Unibersidad ng Waterloo) na may kaugnayan related 

pagsasaliksik at mabubuting mga gawi. .

Sinuportahan ang pag- eensayo ng sistema ng pag-aalerto 
sa komunidad na binuo ng Universidad ng Alberta.
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Goals of the  
Calgary Missing Older Adult 
Resource Network

• Strategies are in place that  

will assist authorities in finding 

missing older adults 

• Ensure that response systems are 

efficient and coordinated

• Create public awareness about 

vulnerable older adults and the 

resources that are in place that  

help find them

• Develop a network that can 

support a community response 

and monitor issues pertaining 

to missing vulnerable older 

adults; identify and implement 

a “silver alert” type system

• Support caregivers in the prevention 

of wandering and increase 

awareness of resources in the 

community

Community Partners

• Alberta Health Services

• Alzheimer Society of Calgary

• Calgary Police Service

• Calgary Fire Department

• Calgary Chinese Elderly Citizens 

Association

• Calgary Seniors Resource Society

• carya

• Calgary Neighbourhoods,  

City of Calgary 

• Dementia Network Calgary

• Distress Centre Calgary

• Jewish Family Service Calgary

• Kerby Centre

• Silvera for Seniors

• United Way of Calgary and Area
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Ang mga Layunin ng 
Calgary Missing Older Adult 
Resource Network (Samahan na Nagbibigay ng Suporta

 para sa  Nawawalang Matatanda sa Calgary)

Ang mga estratehiya ay nakayos upang

matulungan ang mga awtoridad sa paghahanap 

sa mga nawawalang matatanda

Sinisuguro na ang sistema ng pagtugon ay 

mahusay at naaayon

Lumikha ng kamalayan sa publiko tungkol 

sa mahihinang mga matatanda at mga mapag- 

kukuhanan ng tulong na nakalaan upang mahanap sila  

Gumawa ng grupo na susuporta sa

pagtugon ng komunidad     at  susubaybay sa mga

isyu patungkol sa mga nawawalang matatanda; 

 matutuhan at maipatupad ang sistema ng

 "silver alert"

Tulungan ang mga tagapag-alaga sa pag-iwas sa 

paglalagalag at taasan ang kamalayan sa mga mapag- 

kukuhanan ng tulong sa komunidad 

Mga Kasamahan sa Komunidad
Pangkalusugang mga Serbisyo
sa Alberta

Samahan ng mga May
Alzheimer sa Calgary

Serbisyo ng Kapulisan sa Calgary

Departamento ng Taga-tupok
ng Apoy sa Calgary

Samahan ng mga Matatandang Intsik sa Calgary

Samahan ng mga
Mapagkukuhanan ng Mga tulong ng Matatanda






