
[Place on letterhead] 
  
[Insert date] 
 
Minamahal na mga miyembro ng komunidad, 
 
Nakatanggap kami ng mga kahilingan para sa impormasyon tungkol sa kung ano ang 
magagawa ng mga pamilya upang maging handa sakaling ang magulang o iba pang kapamilya 
ay ikinulong o ipinatapon ng mga ahente ng imigrasyon.  Ang paketeng ito ay kinapapalooban 
ng impormasyong inihanda ng mga hindi-kumikitang organisasyon na tumutulong sa mga 
abogado at mga tagapagtaguyod na nakabase sa komunidad, na nakikipagtulungan sa mga 
imigrante sa buong bansa.  Kinabibilangan ito ng impormasyon tulad ng kung ano ang iyong 
maaaring gawin kapag nilapitan ka ng mga ahente ng imigrasyon, kung anong mga dokumento 
ang dapat bitbit mo, at kung paanong maghahanda ng plano sa pagpapaalaga ng anak at 
kahandaan ng pamilya.  Kalakip din ng paketeng ito ang impomasyon tungkol sa mga 
tagapagbigay ng serbisyong legal sa Santa Clara County na makakatulong sa mga usaping 
imigrasyon. 
 
Bilang dagdag sa mga materyales na inilarawan sa itaas, ang paketeng ito ay kinabibilangan ng 
mga partikular na impormasyon tungkol sa kung paanong makakapagsaayos ang mga 
magulang ng pangangalaga para sa kanilang mga anak sakaling ang mga magulang ay ikulong 
o ipatapon ng mga ahente ng imigrasyon.   
 
Nagbibigay rin ang paketeng ito ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga pangangalaga, 
kapangyarihan ng abogado, at mga sinumpaang pahintulot sa tagapangalaga.  Kung mayroon 
kang mga katanungan tungkol sa alinman sa mga form o impormasyon tungkol sa mga 
pangangalaga, kapangyarihan ng abogado o mga sinumpaang pahintulot sa tagapangalaga, 
hinihikayat ka naming kumonsulta sa abogado o iba pang tagapagbigay ng mga serbisyong 
legal.  Ang mga dokumento ay naglalakip rin ng impormasyon tungkol sa mga tagapagbigay ng 
serbisyong legal na makakasagot sa mga tanong at makapagbibigay ng libre o murang payo 
tungkol sa mga pangangalaga, kapangyarihan ng abogado, at/o sinumpaang pahintulot sa 
tagapangalaga. 
 
Hindi namin magagarantiyahan ang katumpakan ng impormasyon o ang kalidad ng payo sa 
mga materyales na ito, subalit hangad naming magiging kapaki-pakinabang ang mga 
materyales na ito sa iyo. 
 
Taos-pusong gumagalang, 
 
 
[Insert name] 
 

 



Binago noong 3/3/17 

Impormasyon upang Protektahan ang Iyong Sarili at ang Iyong 
Pamilya 

 
 
Alamin ang Iyong Mga Karapatan!  Alamin kung Paanong Poprotektahan ang Iyong Sarili 
at Iyong Pamilya sa Panahon ng Mga Pagsalakay ng Imigrasyon 

Inihanda ng CASA ng Maryland, Detention Watch Network, at National Immigration Project of the 
National Lawyer’s Guild (makukuha isa Ingles at Espanyol sa 
https://www.nationalimmigrationproject.org/tools.html) 

Ang pagkukunang ito ng impormasyon ay naglalakip ng impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan; 
ano ang dapat gawin kapag tinanong ka ng pulis; ano ang gagawin kapag pumunta sa iyong tahanan o 
lugar ng trabaho o pinigilan ka sa isang pampublikong lugar ng pulis o mga ahente ng imigrasyon; ano 
ang gagawin kapag ikaw ay inaresto; ano ang gagawin kapag inakusahan ka ng isang krimen; at kung 
paano magbubuo ng planong pagkaligtasan.  Kinabibilangan din ang pagkukunang ito ng impormasyon 
ng kard na maaari mong ibigay sa imigrasyon o sa pulis kapag ikaw ay inaresto; sasabihin ng kard sa 
mga ahente ng imigrasyon o pulis na nais mong manahimik, agad na umugnay sa abogado, at hindi 
lalagda anuman hanggang makaugnay ka sa isang abogado. 

 
Alamin ang Iyong Mga Karapatan!  Protekatahan ang Iyong Sarili Laban sa Mga 
Pagsalakay ng Imigrasyon 

Inihanda ng United We Dream (makukuha sa Arabic, Chinese, Ingles, Koryano, at Espanyol sa 
http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/) 

Ang kard na ito na mapagkukunan ng impormasyon ay isang buod ng mga bagay na isasaalang-alang 
kapag nagpunta sa iyong tahanan ang ICE. 

 
Protektahan ang Iyong Sarili!  Alamin Kung Paano Makukuha ang Pinakamahusay na 
Magagamit na Tulong Pang-Imigrasyon 

Inihanda ng Immigrant Legal Resource Center (makukuha sa Ingles at Espanyol 
sahttps://www.ilrc.org/anti-fraud-flyers) 

Ang pulyetong ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paghingi ng tulong pang-imigrasyon at kung 
ano ang gagawin kapag napinsala ka ng taong nagbibigay ng tulong pang-imigrasyon. 

 
Listahan ng Sanggunian ng Mga Serbisyong Legal na Pang-Imigrasyon 

Inihanda ng Tanggapan ng Mga Relasyong Imigrante ng County ng Santa Clara (makukuha sa Ingles sa 
https://www.sccgov.org/sites/oir/documents/immigration%20legal%20services%20flyer.pdf) 

Ang dokumentong ito ay naglalakip ng impormasyon tungkol sa mga tagapagbigay ng serbisyong legal, 
mga serbisyong kanilang ibinibigay, at ang impormasyon sa pagkontak sa kanila. 

 
Plano sa Kahandaan ng Pamilya 

Inihanda ng Immigrant Legal Resource Center (makukuha sa Ingles at Espanyol 
sahttps://www.ilrc.org/family-preparedness-plan) 

Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng payo tungkol sa kung paanong magbubuo ng Plano sa 
Kahandaan ng Pamilya sakaling makulong o maipatapon ka. 
  

Plan de Protección Familiar 

Inihanda ng Immigrant Legal Resource Center (makukuha sa Ingles at Espanyol 
sahttps://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar) 

Ang pagkukunang ito ng impormasyon ay naglalakip ng mga payo para sa mga miyembro ng komunidad 
na manatiling kalmado, magkaroon ng kaalaman, maging handa, at manatiling ligtas sa gitna ng 
kasalukuyang klima ng deportasyn. 

https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
https://www.ilrc.org/family-preparedness-plan
https://www.ilrc.org/plan-de-proteccion-familiar
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Legal na Pangangalaga (tinatawag rin bilang Pangangalaga ng Taong 
Nakaprobasyon) 

 
Ano ang Isang Legal na Tagapangalaga? 

 Ang isang legal na tagapangalaga ay isang taong nasa hustong gulang na pinahihintulutan ng 
korteng magbigay ng pangangalaga para sa isang bata (kabilang ang legal at pisikal na kustodiya 
ng bata), o pamahalaan ang mga ari-arian ng bata, o pareho.  Sinumang kamag-anak, kaibigan 
ng pamilya, o iba pang interesadong tao ay maaaring maghain ng petisyon sa korte upang mapili 
bilang legal na tagapangalaga ng bata.   

 Ang isang legal na pangangalaga ay maaaring para sa pangangalaga sa tao, ari-arian, o pareho.  
o Pangangalaga sa tao:  Ang tagapangalaga ay maaaring magsagawa ng lahat ng 

desisyon kaugnay ng pangangalaga sa bata na gagawin ng isang magulang.  Ang 
tagapangalaga ang mananagot sa pangangalaga ng bata, kabilang ang: 

 Pagkain, damit at tirahan ng bata 
 Kaligtasan at proteksyon ng bata 
 Pisikal at emosyonal na pag-unlad ng bata 
 Medikal at dental na pangangalaga ng bata 
 Edukasyon at anumang espesyal na pangangailangan ng bata 

Ang tagapangalaga ay maaaring maging responsable sa anumang sinadyang pinsala na 
idinulot ng bata at sa pabayang pangangasiwa sa bata. 

o Pangangalaga sa ari-arian: Ang tagapangalaga ng ari-arian ay dapat: 
 Pangasiwaan ang pera ng bata; 
 Magsagawa ng matatalinong pamumuhunan; at 
 Maingat na pangasiwaan ang ari-arian ng bata. 

Ang pangangalaga ng ari-arian ay kailangan kapag ang nagmamay-ari o tumatanggap 
ang bata ng mahalagang ari-arian, tulad ng kapag ang bata ay pinamanahan ng bahay o 
malaking halaga ng pera.  Ang pangangalaga ng ari-arian ay hindi na kinakailangan 
kapag ang bata ay nagmamay-ari lamang ng mumurahing mga laruan at damit o ang 
bata ay tumatanggap ng mga benepisyo mula sa social security o TANF/CalWorks 
(kapakanan). 

 Hindi maaaring dalhin ng isang legal na tagapangalaga ang isang bata sa labas ng California 
nang walang pahintulot ng korte.  Kapag sumang-ayon ang Korte, kailangan ring patunayan ng 
tagapangalaga ang pangangalaga sa state kung saan siya lilipat. 

 Ang isang legal na tagapangalaga ay pinangangasiwaan ng korte.  Kailangang magbigay ng 
tagapangalaga ng ulat ng katayuan sa korte nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon. 
Kailangang makipagkita ng tagapangalaga sa sinumang imbestigador ng korte o manggagawang 
sosyal na ipinadala ng korte at kailangan niyang magpunta sa korte kapag hiningi. Maaari ring 
utusan ng korte ang tagapangalaga na gampanan ang iba pang tungkulin o maaari itong 
magtakda ng mga espesyal na kondisyon sa tagapangalaga kung kinakailangan. 

 Kahit pa matapos na hirangin ang isang legal na tagapangalaga para sa isang bata, mayroong 
ilang karapatang pangmagulang ang mga magulang ng bata.  Maaari silang humiling ng 
makatuwirang pakikipag-ugnayan sa bata. 

 
Paano Hinihirang ang Isang Legal na Tagapangalaga? 

 Para sa impormasyon at mga form upang magtatag ng legal na pangangalaga, tingnan ang: 
http://www.courts.ca.gov/1212.htm.  

 
Paano Tinatapos ang Isang Legal na Pangangalaga? 

 Nagtatapos ang isang legal na pangangalaga kapag tinapos ng korte ang pangangalaga o kapag 
ang bata ay umabot ng 18 taong gulang, ikinasal, pumasok sa militar, idineklara ng kautusan ng 
korte bilang nasa hustong gulang, o namatay bago sumapit ng 18 taong gulang.  Ang pagtatapos 
ng pangangalaga ay maaaring hilingin ng tagapangalaga, mga magulang ng bata, o ng bata 
kapag siya ay 12 taong gulang o higit pa.  Para sa impormasyon at mga form upang tapusin ang 
isang legal na pangangalaga, tingnan ang: http://www.courts.ca.gov/1213.htm.  

 

http://www.courts.ca.gov/1212.htm
http://www.courts.ca.gov/1213.htm
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Saan Ako Makakakuha ng Higit pang Impormasyon? 
 Nakapagbuo ang mga korte ng California ng pulyeto hinggil sa pangangalaga na mayroong mga 

batayang impormasyon tungkol sa mga legal na pangangalaga para sa mga bata: 
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205.pdf.  Makukuha rin ang pulyeto sa ibang wika:  

o Espanyol: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205s.pdf  
o Chinese: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205c.pdf  
o Koryano: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205k.pdf 
o Vietnamese: http://www.courts.ca.gov/documents/gc205v.pdf  

Ang pulyeto hinggil sa pangangalaga ay naglalakip ng batayang impormasyon tungkol sa mga 
pamamaraan ng korte, ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga legal na tagapangalaga, at 
iba pang makatutulong na impormasyon tungkol sa mga obligasyon ng isang legal na 
tagapangalaga.  Mayroon ding impormasyon ang website ng mga korte ng California tungkol sa 
mga tungkulin ng isang legal na tagapangalaga (http://www.courts.ca.gov/1211.htm) at iba pang 
madalas na itinatanong (http://www.courts.ca.gov/1215.htm).  

 
Kapangyarihan ng Abogado para sa Menor-de-edad na Anak  

 
Ano ang Kapangyarihan ng Abogado para sa Menor-de-edad na Anak? 

 Kapag ayaw ng mga magulang ng legal na tagapangalaga para sa kanilang anak na menor-de-
edad subalit nais pa ring tumukoy ng taong mag-aalaga sa kanilang anak, maaari silang lumagda 
sa isang kapangyarihan ng abogado.  Ang kapangyarihan ng abogado ay isang dokumentong 
nagpapahintulot sa isang tao upang magkaroon sila ng kinatawan. 

 Ang kapangyarihan ng abogado para sa menor-de-edad na anak ay magpapahintulot sa taong 
may kapangyarihan ng abogado na: 

o Magkaroon ng pisikal na “kustodiya” ng bata 
o Magsagawa ng mga desisyon tungkol sa edukasyon at medikal na pangangalaga ng 

bata. 

 Gayunman, kapag walang legal na pangangalagang iniutos ng korte, hindi sasakupin ng 
karamihan ng mga kompanya ng insurance sa kalusugan ang batang hindi anak ng naka-insure. 

 
Paano Mo Bibigyan ang Isang Tao ng Kapangyarihan ng Abogado para Alagaan ang 
Iyong Anak? 

 Ang kapangyarihan ng abogado ay dapat tukuyin ang pangalan ng taong binibigyan ng 
kapangyarihan ng abogado, ilarawan kung ano ang pinahihintulutang gawin ng taong iyon, 
nilagdaan ng mga magulang, at ipinapakita ang petsa kung kailan nilagdaan ng mga magulang 
ang dokumento.  Mayroong makukuhang sample na form sa online 
(http://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.pdf); Kahit 
pa tinatawag bilang Pagpapahintulot ng Pangangalaga ang sample na form, mayroon itong 
parehong layunin ng isang kapangyarihan ng abogado para sa anak na menor-de-edad.   

 Ang dokumento ay dapat kilalanin nang nakasulat ng notaryo publiko o nilagdaan ng hindi 
bababa sa dalawang nasa hustong gulang na saksi sa mga lagda ng mga magulang sa 
dokumento.  Hindi maaaring pumirma bilang saksi ang taong binibigyan ng kapangyarihan ng 
abogado. 

 
Paano Tinatapos ang Isang Kapangyarihan ng Abogado? 

 Maaaring kanselahin ng isang magulang ang kapangyarihan ng abogado anumang oras sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na abiso sa sinumang binigyan ng kapangyarihan ng 
abogado.  Ang dokumentong nagkakansela sa kapangyarihan ng abogado ay dapat kilalanin 
nang nakasulat ng notaryo publiko o nilagdaan ng hindi bababa sa dalawang nasa hustong 
gulang na saksi sa mga lagda ng mga magulang sa dokumento.  Kailangan ring ibigay ang kopya 
ng dokumentong nagkakansela sa kapangyarihan ng abogado sa sinumang tao o entidad na 
nakatanggap ng kopya ng kapangyarihan ng abogado (halimbawa, ang paaralan o tagapagbigay-
serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan ng iyong anak). 

 
Saan Ako Makakakuha ng Higit pang Impormasyon? 

 Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga kapangyarihan ng abogado, sa pangkalahatan, 
tingnan ang: http://www.occourts.org/self-help/probate/medical-financial-eol/poa.html. 

http://www.courts.ca.gov/documents/gc205.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205s.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205c.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205k.pdf
http://www.courts.ca.gov/documents/gc205v.pdf
http://www.courts.ca.gov/1211.htm
http://www.courts.ca.gov/1215.htm
http://www.scscourt.org/forms_and_filing/forms/Sample_Guardianship_Authorization.pdf
http://www.occourts.org/self-help/probate/medical-financial-eol/poa.html
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Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga 
 
Ano ang Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga? 

 Kapag wala ang mga magulang ng bata para magsagawa ng kapangyarihan ng abogado, ang 
tagapangalaga ng bata (iyong nasa hustong gulang na kasamang naninirahan ng bata sa halip 
na mga magulang nito) ang maaaring magkumpleto sa Sinumpaang Pahintulot sa 
Tagapangalaga. 

 Ang Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga ay magpapahintulot sa tagapangalaga na gawin 
ang sumusunod para sa bata: 

o I-enrol sila sa paaralan 
o Ikuha sila ng medikal na pangangalagang may kaugnayan sa paaralan 
o Maghanap ng iba pang medikal na pangangalaga para sa kanila (kung kwalipikadong 

kamag-anak ang tagapangalaga), kabilang ang pagpapagamot ng kalusugang 
pangkaisipan 

 Ang “kwalipikadong kamag-anak ay nangangahulugang asawa, magulang, 
amain o inain, kapatid, kinakapatid, kapatid sa ama o ina, tiyuhin, tiyahin, 
pamangkin, pinsang-buo, o sinumang taong may unlaping “grand” o “great”, o 
ang asawa ng sinuman sa mga taong nasa ganitong kahulugan, kahit matapos 
na wakasan ang kasal sa pamamagitan ng kamatayan o paglusaw. 

 Inaatasan ng batas ang mga paaralan at medikal na pasilidad na tanggapin ang Sinumpaang 
Pahintulot sa Tagapangalaga. 

 Kapag walang legal na pangangalagang iniutos ng korte, hindi sasakupin ng karamihan ng mga 
kompanya ng insurance sa kalusugan ang batang hindi anak ng naka-insure. 

 Hindi naaapektuhan ng Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga ang mga karapatan ng mga 
magulang o ng legal na tagapangalaga kaugnay ng pangangalaga, kustodiya, at kontrol sa bata, 
at hindi ito nangangahulugan na ang tagapangalaga ang mayroong legal na kustodiya sa bata.   

 
Saan Ka Makakakuha ng Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga? 

 Makukuha ang form sa online sa (http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf) at dapat na 
mapanotaryo kapag nakumpleto.  Makakakuha ng pagsasalin sa wikang Espanyol sa: http://kids-
alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf.  

 
Paano Tinatapos ang Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga? 

 Nawawalan ng bisa ang Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga makalipas ang isang taon 
mula sa petsang iyon ay nilagdaan. 

 Maaaring kanselahin ng isang magulang ang Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga 
anumang oras.  Kailangan lamang abisuhan ng magulang ang tagapangalaga nang nakasulat, 
kasama ang anumang paaralan, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o plano ng 
serbiyong pangangalagang pangkalusugan na binigyan ng Sinumpaang Salaysay. 

 Kapag tumigil na manirahan ang bata kasama ng tagapangalaga, hindi na balido ang 
Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga, at inaatasan ang tagapangalaga na abisuhan ang 
anumang paaralan, tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o plano ng serbisyong 
pangangalagang pangkalusugan na binigyan ng Sinumpaang Salaysay.  

 
Paano Mo Pahihintulutan ang Tagapangalagang Hindi Kamag-anak na Sumang-ayon sa 
Medikal na Pangangalagang Walang Kaugnayan sa Paaralan? 

Kapag ang tagapangalaga ay hindi kamag-anak, maaaring lumagda ang mga magulang sa isang 
pahintulot para sumang-ayon ang tagapangalaga sa medikal na paggagamot para sa menor-de-
edad.  Pahihintulutan nito ang tagapangalaga na magsagawa ng mga medikal na desisyong lampas 
sa mga pangangailangan ng pangangalagang pangkalusugan na may kaugnayan sa paaralan.  
Makukuha sa paketeng ito ang isang sample na form ng pahintulot. 

 

http://www.courts.ca.gov/documents/caregiver.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf
http://kids-alliance.org/wp-content/uploads/2013/01/Caregivers-Affidavit-Spanish2.pdf
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Mga Libre o Murang Tagapagbigay ng Serbisyong Legal 
 
Ang mga sumusunod na organisasyon ay makapagbibigay ng payo, impormasyon, at sagot sa 
mga katanungan hinggil sa mga pangangalaga. Maaari silang makapagbigay ng payo, 
impormasyon, at sagot sa mga katanungan hinggil sa mga kapangyarihan ng abogado para sa 
anak na menor-de-edad, at/o Mga Sinumpaang Pahintulot sa Tagapangalaga: 
 
Ang Sentro ng Pagtulong sa Sarili ng Korte Superyor ng County ng Santa Clara ay 
mayroong mga tauhan ng korte (na hindi mga abogado) para makapagbigay ng impormasyon 
tungkol sa sistema ng korte, gayundin ng impormasyon at mga form hinggil sa mga kaso ng 
pangangalaga. Maaari rin nilang suriin ang anumang form ng pangangalaga na iyong 
makukumpleto.  Matatagpuan ang Sentro ng Pagtulong sa Sarili sa 201 N. First Street in San 
Jose.  Bukas ito tuwing Lunes, Martes at Huwebes mula 8:30 am - 3 pm.  Planuhin upang 
makarating nang mas maaga sa 8 am dahil sa malaking bilang ng mga taong nais humingi ng 
tulong; ang mga indibidwal ay tutulungan batay sa pagkakasunud-sunod ng pagdating sa 
tanggapan.  Kung hindi ka mahusay na nakapagsasalita, nakapagbabasa o nakapagsusulat sa 
wikang Ingles, kailangan mong magsama ng kaibigan o kamag-anak na nasa hustong gulang 
na maaaring magsalin para sa iyo.  Ang numero ng telepono para sa Sentro ng Pagtulong sa 
Sarili ay (408) 882-2926. 
 
Nagbibigay ang Santa Clara County Bar Association ng mga pagsangguni sa mga 
kwalipikado at paunang nasalang abogado na makapagbibigay ng payo tungkol sa 
pangangalaga, imigrasyon, at batas pampamilya.  Maaaring makakuha ng mga pinababang 
singil ang mga indibidwal na may limitadong mapagkukunan ng pinansya.  Para sa higit pang 
impormasyon sa Ingles o Espanyol, tawagan ang (408) 971-6822.   
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PAHINTULOT PARA SA IKATLONG PARTIDO 
NA SUMANG-AYON SA PAGGAGAMOT NG MENOR-DE-EDAD 

 
Ako ang:   Magulang 

  Tagapangalaga 
  Iba pang taong may legal na kustodiya ______________________________  

                                                                        (ilarawan ang iyong legal na relasyon sa menor-de-edad) 

 
ni _____________________________________________________, isang menor-de-edad. 

(pangalan ng menor-de-edad) 

 
 

Pinahihintulutan ko sa pamamagitan nito si _____________________________________  
                                                            (pangalan ng ahente) 

na gumanap bilang aking ahente upang sumang-ayon sa anumang pagsusuring X-ray, anestetiko, 
medikal, surhikal o dental na dayagnosis o paggagamot, at pangangalaga sa ospital na inirekomenda ng, 
at ibibigay sa ilalim ng pangkalahatan o espesyal na pangangasiwa ng, sinumang lisensyadong doktor o 
dentista, ibinigay man ang naturang dayagnosis o paggagamot sa tanggapan ng doktor o sa ospital. 
 
 
Nauunawaan ko na ang pahintulot na ito ay ibinibigay bago pa man ang pangangailangan ng anumang 
partikular na dayagnosis, paggagamot, o pangangalaga sa ospital, subalit ibinibigay ito upang bigyan ng 
pahintulot ang ahenteng pinangalanan sa itaas na sumang-ayon sa anuman at lahat ng naturang 
dayagnosis, paggagamot, o pangangalaga sa ospital na inirerekomenda ng isang lisensyadong doktor o 
dentista. 
 
 
Ang pahintulot na ito ay ibinigay alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 6910 ng Kodigo ng Pamilya. 
Pinahihintulutan ko sa pamamagitan nito ang anumang ospital na nagbibigay ng paggagamot sa menor-
de-edad na pinangalanan sa itaas alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 6910 ng Kodigo ng Pamilya 
upang isuko ang pisikal na kustodiya ng menor-de-edad sa ahenteng pinangalanan sa itaas kapag 
natapos ang paggagamot. Ang pahintulot na ito ay ibinigay alinsunod sa Seksyon 1283. 
 
 

Ang mga pahintulot na ito ay mananatiling epektibo hanggang __________________, 20_____,  
                       (buwan at araw) 

maliban kung mas maagang bawiin sa sulat na ipadadala sa ahenteng pinangalanan sa itaas. 
 
 
Petsa: _______________________________ Oras: ___________________________ AM / PM 
 

I-print ang pangalan: ________________________________________________________  
                     (bilugan ang relasyon: magulang/legal na kinatawan/taong may legal na kustodiya) 

 
Lagda: ___________________________________________________________________  
 
 
I-print ang pangalan: ________________________________________________________  
 (bilugan ang relasyon: magulang/legal na kinatawan/taong may legal na kustodiya) 

 
Lagda:  ___________________________________________________________  
 

(tingnan ang kabilang bahagi) 
 



  Binago noong 3/3/17 

 
IMPORMASYONG MAY MEDIKAL NA KAUGNAYAN 

 
 
Pangalan ng Menor-de-edad: ________________________________________________  
 
 
Petsa ng kapanganakan ng menor-de-edad: ____________________________________  
 
 
Mga alerhiya sa gamot o pagkain: ____________________________________________  
 
 
Mga kalagayan para kung saan kasalukuyang ginagamot ang menor-de-edad: _________  
 
 
Mga kasalukuyang gamot: __________________________________________________  
 
 
Mga limitasyon sa aktibidad: _________________________________________________  
 
 
Pangunahing nangangalagang doktor (pangalan at numero ng telepono): ______________  
 
 
Kompanya ng Insurance: ____________________________________________________  
 
 
Pangalan ng ina: __________________________________________________________  
 
 
Address ng ina: ___________________________________________________________  
 
 
Mga numero ng telepono ng ina: ______________ ________________ _________________  
      (trabaho)  (tahanan)  (iba pa) 

 
Pangalan ng ama: _________________________________________________________  
 
 
Address ng ama: _________________________________________________________  
 
 
Mga numero ng telepono ng ama: _____________ ________________ _________________  
           (trabaho)  (tahanan)  (iba pa) 

 

 


