Certified Access Specialist
Pagpili ng Isang CASp Inspector
Kapag inyong kapanayamin ang inyong CASp Inspector:
Ang inyong eksperto ay kailangang may kaalaman sa ADA Accessibility Guidelines (Mga Alituntunin sa
Paraan ng Madaling Paglapit ayon sa ADA) (1994 ADAAG), ang 2010 ADA Standards (Mga
Pamantayan ng ADA ng 2010) (may-bisa ng Marso 2011 at 2012), at ang California Building Code
(Kodigo ng Pagtatayo ng Gusali sa California)
• Tanungin ang tungkol sa kanilang karanasan patungkol sa ADA at Building Code (Kodigo
ng Pagtatayo ng Gusali). Huwag lamang umasa sa isang resume!
• Ang magaling na CASp na inspektor ay may karanasan sa konstruksiyon,
disenyo, at inspeksiyon
• Tanungin kung ilan ang mga inspeksiyon ng CASp na kanilang isinagawa
• Humingi ng mga sanggunian, at pagkatapos ay sundan ito ng pagtawag sa sinabing
sanggunian o pagbisita ng negosyo
• Tanungin kung sila ay nakapagtrabaho kasama ng isang abogado, at kung gayon ay
tanungin din ang tungkol sa kanila
• Tanungin kung sila ay nakapagtrabaho kasama ng isang kontratista, at kung naniningil ang
kontratista para sa mga pagtantiya
• Hingin na makakita ng kopyang halimbawa ng ulat ng CASp
Ang Ulat ng CASp:
• Ang inyong CASp ay nararapat magkaroon ng buong kasaysayan ng pahintulot sa gusali at
isama sa ulat ang buod ng ginawang pagbabago (remodeling work) upang ilagay sa konteksto
o nakaraang mga dahilan para sa paraan ng madaling paglapit sa ilalim ng California Building
Code (Kodigo ng Pagtatayo ng Gusali sa California)
• Ang ulat ng CASp ay dapat naglalarawan sa gusali at sa mga katangian nito gaya ng
on-site parking, at ang uri ng pag-okupa gaya ng M-retail o A-dining banquet at bar
• Ang ulat ng CASp ay dapat matukoy ang lahat ng mga sagabal, alinsunod sa pormat
ng tsart ng prayoridad (priority table) sa ADA kung saan ang unang prayoridad ay ang
pasukan, ang ika-2 prayoridad ay ang mga daanan, ang ika-3 prayoridad ay ang mga
palingkuran, mga drinking fountain, atbp.
• Ang ulat ay nararapat mayroong mga larawan ng mga sagabal
• Ang inyong CASp ay nararapat may kakayahang matukoy ang mga problema at solusyon
• At lalo na sa huli, ang inyong CASp na inspektor ay dapat kayong tulungang bumuo ng
isang plano para sa pagtanggal ng sagabal na angkop sa inyong lugar at mga
kalagayang pinansiyal
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