Certified Access Specialists
(Mga Sertipikadong Espesyalista sa mga Pamamaraang Makagamit)
na Naglilingkod sa Maliliit na Negosyo sa San Francisco
Upang makasunod ang inyong negosyo sa Batas para sa mga Amerikanong may Kapansanan
(American with Disabilities Act, ADA), malaking hakbang ang pagpili ng Certified Access
Specialist. Sa pamamagitan ng inspection report o ulat sa pag-iinspeksiyon, matutukoy ng
Certified Access Specialist (CASp) ang mga hadlang sa ADA na natagpuan sa inyong negosyo,
at mailalarawan ang kinakailangan upang matanggal ang mga hadlang na ito, at nang
makasunod kayo sa mga gabay sa pamamaraang makagamit (accessibility) ng pederal at
pang-estadong gobyerno.
Ang presyo, pagiging buo, kompleto at detalyado ng ulat, lugar, at pagkakaroon ng panahon at
kahandaan ay pawang mga salik o factor na dapat isaaalang-alang sa pagpili ng inspektor na
CASp. Para sa maliliit na negosyo sa San Francisco, mahalaga ang karanasan. Nagbibigay ang
naiibang topograpiya at preserbasyon ng mga makasaysayang elemento ng lumang gusali ng
lungsod ng natatanging hamon sa accessibility o pamamaraang makagamit, na hindi
matatagpuan sa ibang lungsod. Kailangang may karanasan ang kuwalipikadong inspektor na
CASp sa mga pasikot-sikot ng kodigo sa pagtatayo ng gusali (building code) ng San Francisco,
at sa pakikipagtrabaho sa mga lokal na negosyo.
Tinipon namin ang listahan ng mga inspektor na CASp na nagsabing totoo ang mga
sumusunod na pamantayan:


Alam na alam ko ang mga detalye at maging mga bahagyang pagkakaiba ng kahulugan
na matatagpuan sa kodigo sa pagtatayo ng gusali (building code). Kasama na rito ang
pagiging pamilyar sa dibisyon para sa Preserbasyon ng Makasaysayang mga Gusali at
Disenyo at Konstruksiyon ng mga Inprastruktura para sa Pampublikong Pasilidad
(Historic Preservation and Public Works’ Infrastructure Design and Construction division)
ng Departamento ng Pagpaplano (Planning Department).



Nakapagsagawa na ako ng CASp inspection report o ulat sa pag-iinspeksiyon ng hindi
bababa sa 5 negosyo sa San Francisco.



Puwede akong magsagawa ng CASp inspection report para sa mga negosyo sa San
Francisco.



May karanasan ako sa konstruksiyon, pagdidisenyo, at pag-iinspeksiyon.

Pakitandaan na para lamang sa layunin ng pagbibigay ng impormasyon ang pagbanggit sa mga
espesipikong indibidwal at kompanya, at hindi pagbibigay ng endoso ng Opisina para sa Maliliit
na Negosyo (Office of Small Business). Para sa impormasyon tungkol sa pagpili ng
kuwalipikadong inspektor na CASp, pakibisita ang pahina para sa mapagkukunan ng tulong at
impormasyon ng ADA sa aming website: www.sfosb.org/ada-resources-your-small-business.
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Certified Access Specialists
Naglilingkod sa Maliliit na Negosyo sa San Francisco

Bassam Altwal, CASp #109
CalAccessibility
(415) 310-3010
bassam@calaccessibility.com
www.calaccessibility.com

Jane Martin, CASp #617
Shift Design Studio
(415) 431-2777
janemartin@shiftdesignstudio.com
www.shiftdesignstudio.com

Dwight Ashdown, CASp #112
Ashdown Architecture, Inc.
(415) 552-5126
dashdown@ashdownarch.com
www.ada.ashdownarch.com

Zachary Nathan, CASp #76
Zachary Nathan Architects
(415) 701-0877
info@zacharynathan.com
www.zacharynathan.com

Richard Halloran, CASp #114
(650) 255-4777
citycasp@gmail.com

Gilda Puente-Peters CASp #24
Gilda Puente Peters Architects
(510) 526-6226
gilda@gppaarchitects.com
www.gppaarchitects.com
May makukuhang mga serbisyo sa
Ingles, Espanyol, Vietnamese

Soojin Hur, CASp #467
Marx | Okubo Associates
(415) 957-9240
soojin_hur@marxokubo.com
www.marxokubo.com
May makukuhang mga serbisyo sa wikang
Koreano

Arnie Lerner, CASp #149
Lerner + Associates Architects
(415) 863-5475
arnie@lernerarch.com
www.lernerarchitects.com

Sally Swanson
Boris Chichkanoff, CASp #412
Sally Swanson Architects
(415) 445-3045
sswanson@swanarch.com
www.swanarch.com
May makukuhang mga serbisyo sa
Espanyol at Tsino

Hindi nito ipinapakita ang kompletong listahan ng Certified Access Specialists sa San
Francisco. Para sa kompletong listahan ng Certified Access Specialists sa California,
bisitahin ang: https://www.apps2.dgs.ca.gov/DSA/casp/casp_certified_list.aspx
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