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Baguhin ang isang order para sa 
kustodiya ng isang hindi magulang 
o minor na tagapangalaga para 
maibalik ang iyong mga anak 

 Ang bahaging ito ng batas ay bago pa at sumusulong pa. Ang county na 

kailangan mong i-file ay maaaring may sariling kasanayan. Subukang 

makipag-usap sa isang lokal na abugado na may alam sa batas ng pamilya 

bago maghain ng anuman sa korte. 

Dapat ko bang basahin ito?  

Dapat mong basahin ito kung ang alinman sa mga ito ay totoo:  

 Isa kang magulang na nawalan ng kustodiya ng iyong anak sa isang kaso ng 

Non-Parent Custody na isinampa sa Washington State.  

O  

 Isa kang magulang na nawalan ng kaso ng Minor Guardianship na isinampa 

Washington State. Ang iyong mga anak ay mayroon nang tagapag-alaga. 

Sino ang hindi dapat magbasa nito?  

Hindi ito naaangkop sa iyo kung: 

 Walang ipinasok na utos ng hukuman sa korte, isang iminungkahing utos 

lamang 

 Ang utos na nagbibigay ng kustodiya sa hindi magulang ay pansamantalang 

utos lamang, hindi isang pangwakas na utos 

 Nawalan ka ng kustodiya sa isang kaso ng dependency (inilagay ng estado 

ang iyong mga anak sa foster care) 

 Nawalan ka ng kustodiya sa ibang magulang 

 Tinapos na ng hukuman (tinapos) ang iyong mga karapatan ng magulang  
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Ano ang aking matututuhan? 

Bakit maaaring mas madali na ngayong gawin ito, kung ano ang mga hahanapin ng 

mga korte ngayon, at paano tanungin ang hukuman na naglabas ng Utos ng Non-

Parent Custody o Kustodiya ng Hindi Magulang o Minor Guardianship o Minor na 

Pangangalaga para baguhin ang kautusang iyon at ibalik sa iyo ang bata. 

Ano ang nagbago?  

Bago mag-Hulyo, 2019, mayroon kang mga limitadong opsyon para ibalik ang iyong 

anak mula sa isang hindi magulang na nakakuha ng panghuling utos sa kustodiya. 

Kailangan mong patunayan sa korte o hukuman na may pagbabago sa sitwasyon ng 

bata o hindi magulang. Kailangan mo ring patunayan na ang pagbabalik ng bata sa 

iyo ay para sa ikabubuti ng bata. Hindi titingnan ng korte kung nagbago ang 

sarili mong sitwasyon.  

Noong Hulyo 1, 2019, ang Washington Court of Appeals sa In Re Custody of S.M. and 

A.M. ay natagpuan na ang pamantayan ay labag sa konstitusyon. Pinanghawakan ng 

Hukuman na ang isang magulang ay dapat magkaroon ng pagkakataong 

magpakita ng pagbabago sa sarili mong sitwasyon. Iginigiit din na hindi mo na 

kailangang patunayan na ito ay sa ikabubuti ng bata na maibalik sa iyo.  

 Kailangan mo ring ipakita na hindi ito makakasama sa paglaki at pag-unlad 
ng bata upang maibalik sa iyong pangangalaga.  

Nalaman ko rin na ang batas sa kustodiya ng hindi magulang ay 
naging isang guardianship o pagiging tagapangalaga na 
ngayong taon. Ibig sabihin ba nito ay hindi na umiiral ang 
kustodiya para sa isang hindi magulang at makukuha ko na lang 
ang aking mga anak?  

Hindi naman ganoon. Umiiral pa rin ang Kautusang para sa isang Hindi Magulang o 

ang Nonparent Custody Order na iyon. Kakailanganin mo pa ring magsampa ng sa 

korte para maibalik ang iyong mga anak. Ipinapaliwanag ito ng susunod na seksyon 

https://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/782088.pdf
https://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/782088.pdf
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Ang lola ng aking anak ay nakuha ang pagiging tagapangalaga 

sa aking anak kamakailan sa taong ito. Nasa hindi magandang 

katayuan ako noon. Mas mabuti na ang kalagayan ko ngayon. 

Ano ang maaari kong gawin upang maibalik sa akin ang aking 

mga anak? 

Maaari kang maghain ng kaso ng Petition to Terminate or Change Minor 

Guardianship o Non-Parent Custody Order para hilingin sa korte na ibalik sa iyo ang 

iyong anak. Maaari kang magbigay sa korte ng ebidensya at mga deklarasyon na 

nagpapatunay sa mga pagbabago sa iyong sitwasyon.  

Maaari mo ring gamitin ang aming Filing instructions to end a 

guardianship/nonparent custody order to get your children backna packet. Kunin 

ito sa WashingtonLawHelp.org.  

Kumuha ng Legal na Tulong 

 Mag-apply online sa pamamagitan ng: nwjustice.org/apply-online  

 Nahaharap sa isang legal na isyu sa King County (maliban sa Eviction o 
Foreclosure)? Tawagan ang 2-1-1 (o toll-free 1-877-211-9274) weekdays 8:00 
am - 6:00 pm. Ire-refer ka nila sa isang tagapagbigay ng legal na tulong. 

 Nahaharap sa isang legal na isyu sa labas ng King County (maliban sa 
Eviction o Foreclosure)? Tawagan ang CLEAR na Hotline sa 1-888-201-1014 
weekdays sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o mag-apply ng online sa 
nwjustice.org/apply-online.  

 Nahaharap sa isang Eviction? Tumawag sa 1-855-657-8387. 

 Haharap sa isang Foreclosure? Tumawag sa 1-800-606-4819. 

 Mga Senior o may edad (edad 60 at pataas) na may legal na isyu sa labas ng 
King County ay maaari ding tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111. 

 Ang mga Bingi, mahina ang pandinig o may kapansanan sa pagsasalita na 
mga tumatawag ay maaaring tumawag sa alinman sa mga numerong ito gamit 
ang serbisyo ng relay na iyong pinili. 

Ang CLEAR at ang 2-1-1 ay magbibigay ng mga interpreter. 

Ang publikasyong ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan at 
responsibilidad. Hindi ito nilayon bilang kapalit para sa partikular na legal na payo.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 
(Ang pahintulot para sa pagkopya at pamamahagi ay ipinagkaloob sa Alliance for Equal Justice at sa mga 

indibidwal para sa mga di-komersyal na layunin lamang.) 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/file-to-end-a-nonparent-custody-order
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/file-to-end-a-nonparent-custody-order
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

