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Ako ay nakaranas ng karahasan 
sa tahanan. Dapat ba akong 
maghain ng protection order (PO) 
o Pag-uutos ng Proteksyon?  

 Basahin lamang ito kung nakatira ka sa Washington State.  

 Makikita mo ang lahat ng fact sheet at Do It Yourself packet na ini-link 
namin dito sa WashingtonLawHelp.org.  

Sino ang dapat magbasa nito? 

Kung ikaw ay sinasaktan, ginigipit, pinagbantaan, o ini-stalk, dapat kang makipag-
usap sa isang programa sa karahasan sa tahanan. Ang Hotline ng National Domestic 
Violence Hotline ay 1-800-799-SAFE.  

Nagbibigay kami dito ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa iba't ibang civil 
legal relief na makukuha. 

Hindi namin intensyon na hikayatin o pigilan ka sa paghingi ng mga 
proteksyon na ibinibigay sa iyo ng batas. Ang aming layunin ay tulungan kang 
gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa pinakamahusay na paraan ng 
pagkilos para sa iyong sitwasyon.  

Mangyaring makipag-usap sa isang tagapagtaguyod para sa impormasyon at payo 
para sa iyong sitwasyon.  

Ano ang legal na kahulugan ng karahasan sa tahanan?  

Sinasaad ng batas ng Estado ng Washington na ang karahasan sa tahanan ay kapag 
ginawa ng isang tao ang isa sa mga ito: 

• Mga pagsuntok, pag-atake (kabilang ang sekswal na pag-atake), o pisikal na 
pananakit sa iyo 

• Na nagdudulot sa iyo na matakot sa agarang pisikal na pinsala o pag-atake 

• Sinubaybayan ka ng palihim, kasama ang pag-stalk sa iyo online 
(cyberstalking)  

tel:1-800-799-7233
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• Nakikisali sa pag-uugali na magdudulot sa iyo ng pisikal, emosyonal, o 
sikolohikal na pinsala, at hindi makatwiran na nakakasagabal sa iyong 
malayang kalooban at personal na kalayaan (mapilit na kontrol) 

Ang taong nagdudulot ng pinsala o pagbabanta ay, sa pangkalahatan, isang 
miyembro ng pamilya o isang kasalukuyan o dating matalik na kapareha. 

Basahiin sa Protection Orders: Can the civil legal system help protect me o 
Makakatulong ba ang civil legal system na protektahan ako? para sa buong 
kahulugan.  

Ano ang isang PO?  

Ito ay isang utos ng hukuman sibil (isang utos na iyong hinihiling), na inilabas ng 
isang hukom, na nilalayong protektahan ka mula sa ibang tao.  

Maaari kang maghain ng ganitong uri ng order kung totoo ang isa sa mga ito:  

A. kung nakakaranas ka ng pisikal na pananakit, pinsala sa katawan, pag-atake, 
paniniktik, labag sa batas na panliligalig, mapg-kontrol na pamimilit, o 
sekswal na pag-atake ng isang pamilya o miyembro ng sambahayan  

B. kung natatakot ka sa napipintong pisikal na kapinsalaan o kapahamakan sa 
katawan ng isang pamilya o miyembro ng sambahayan 

Ang Mga Pag-uutos ng Proteksyon ay napakaepektibo para sa maraming tao, 
ngunit hindi ito magandang opsyon para sa lahat. Nasa ibaba ang ilang mga 
katanungan na isaalang-alang.  

Handa na ba akong mag-file ng PO?  

Ang paghahain para sa isang PO ay magsisimula ng proseso ng korte na 
nangangailangan sa iyo na pumunta sa korte para sa mga pagdinig at maghanda 
para sa mga pagdinig sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusumite ng ebidensya.  

• Maaaring kailanganin muna ng ibang mga bagay ang iyong agarang atensyon 
(kawalan ng tirahan, therapy para sa trauma, problema sa pananalapi, bagong 
paaralan o pangangalaga sa bata, bagong trabaho).  

• Maaaring wala kang impormasyon sa pakikipag-ugnayan upang pagsilbihan 
ang kabilang partido. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
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• Maaaring hindi ka pa handang makita o makipag-ugnayan sa nananakit sa 
korte.  

• Maaaring kumuha ng agresibong abogado ang isang nananakit.  

• Maaaring hindi ka handang talakayin ang iyong mga personal na bagay sa open 
court. 

• Maaari kang ma-puwersa na magsampa ng kaso ng batas sa pamilya.  Maaaring 
may magandang mga dahilan para hindi mo gawin iyon. Maaaring hindi ka 
handa na magsampa ng kaso ng batas sa pamilya. 

• Maaaring gamitin ng nananakit ang impormasyong inihain sa kaso ng PO sa 
isang kaso sa batas ng pamilya. Kung nagpasya kang mag-isa na i-dismiss ang 
iyong kaso, magagamit iyon ng batterer laban sa iyo sa korte sa hinaharap. 

• Ang pag-file para sa isang PO ay maaaring magpalala sa iyong nananakit. 

• Ang pag-file para sa isang PO ay maaaring maging sanhi na ang iyong nananakit 
na subuking gumanti sa iyo.  

Gaano katagal bago makakuha ng PO? 

Ito ay isang proseso na nakakaubos ng oras: 

• Maaaring hindi ka makakuha ng abogado na kumatawan sa iyo. Maaaring 
maging mahirap na kumatawan sa iyong sarili.  

• Maaaring hindi ka makapagpahinga sa trabaho o makahanap ng pangangalaga 
sa bata upang pumunta sa korte. Maaaring magkaroon ng mga pagkaantala at 
maraming pagdinig. 

• Ang iyong nananakit ay maaaring maglabas ng mga negatibong bagay tungkol 
sa iyo. Kailangan mong tumugon. 

• Ang iyong nananakit ay maaaring maging masyadong magpa-litigasyon (ang 
iyong nananakit ay nagsampa ng maraming bagay sa korte na dapat mong 
sagutin, o ang batterer ay nag-schedule ng maraming pagdinig) dahil ang 
tanging oras na makikita ka nila ay sa korte.  
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Paano kung makakuha ako ng PO na hindi ko gusto?  

Ang hukuman ang magpapasya kung ano ang sinasabi ng Pag-uutos: 

• Ang hukuman ay maaaring mag-isyu ng PO na nagpapahintulot sa ibang 
partido na bumisita sa mga bata o pumipigil sa iyo na lumayo kasama ang mga 
bata. 

• Ang hukuman ay maaaring maglabas ng utos na nagpapahirap sa iyo na 
patunayan ang iyong kaso sa anumang aksyon sa batas ng pamilya. 

• Kung pinapayagan ng PO ang mga hindi pinangangasiwaang pagbisita sa mga 
bata, maaaring mahirap baguhin iyon sa ibang pagkakataon sa isang kaso sa 
batas ng pamilya.  

Paano kung hindi ako talaga makakuha ng PO? 

Pipirmahan ng korte ang isang Denial Order kung sa tingin nila ay hindi mo 
napatunayan ang iyong kaso. Pagkatapos ang nananakiit ay maaaring makipag-
ugnayan o lumapit muli sa iyo. 

• Kung hindi ka nanalo, ang kabilang panig ay maaaring maging mas matapang sa 
kanilang ginagawa. Maaaring pakiramdam nila ay tama sila at susubukin nilang 
gamitin ang pagtanggi ng PO laban sa iyo sa isang kaso sa batas ng pamilya.  

• Maaaring isipin ng korte na gusto mo lang talaga ng custody order. Maaaring 
isipin ng korte na sinusubukan mong madaliin ang proseso sa pamamagitan ng 
paghahain ng isang PO.  

•  Kung tatanggihan ng korte ang iyong kahilingan para sa isang PO, maaari itong 
maging mas mahirap para sa iyo na makakuha ng mga paghihigpit sa DV sa 
isang plano sa pagiging magulang. 

Paano kung hindi ko talaga kailangan ng isang PO?   

Ang Mga Pag-uutos ng Proteksyon ay nilalayong panatilihin kang ligtas sa 
pamamagitan ng pagpigil sa iyong nananakit na makipag-ugnayan o lumapit sa iyo. 

Hindi ka dapat mag-file para sa isang PO kung alinman sa mga ito ang gusto mo 
mula sa isang utos ng hukuman: 

• Isang pansamantalang schedule ng tirahan 
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• Ang pagpapaalis ng ibang tao sa iyong lugar 

• Para maibalik ang iyong mga anak kapag inilalayo sila ng kabilang partido sa 
iyo 

• Upang maiwasan ang ibang tao na umalis sa estado kasama ang mga bata 

• Upang makuha ang mga bagay na pagmamay-ari mo mula sa ibang tao 

Dapat ba akong magsampa ng kaso sa batas ng pamilya sa halip 
at kumuha ng Temporary Orders o Restraining Order? 

 Ang parehong uri ng mga utos ng hukuman ay maaaring magsama ng 
mga pag-uutos na nauugnay sa mga isyu kabilang ang pera, ang lugar na 
iyong tinitirhan, mga personal na bagay, pagpapanatili (alimony), 
kaligtasan, suporta sa bata, mga plano sa pagiging magulang, at Guardians 
ad Litem. 

Kung talagang gusto mo ang korte na magpasok ng mga pag-uutos na nagsasabi 
kung sino ang may pansamantalang pag-iingat ng isang bata o pansamantalang 
pagmamay-ari ng isang bahay o sasakyan, sa halip na magsampa para sa isang utos 
ng proteksyon, maaaring gusto mong magsampa ng isang kaso sa batas ng pamilya 
at humingi ng mga pansamantalang utos, o kahit isang agarang restraining 
order. 

Ang mga pansamantalang utos ay maaaring magbigay sa iyo ng ilang mga 
karapatan at/o mga proteksyon pagkatapos magsimula ang iyong kaso sa batas ng 
pamilya, ngunit bago ito maging pangwakas. Ibinibigay lamang ng mga korte ang 
mga utos na ito pagkatapos na maibigay ang paunawa sa kabilang panig at 
nagkaroon ng pagdinig sa harap ng isang hukom o komisyoner kung saan ang bawat 
partido ay maaaring magsalita at magpakita ng ebidensya. 

Kasama sa mga uri ng pansamantalang order na maaari mong makuha, ngunit hindi 
limitado, sa mga ito: 

• Pansamantalang plano sa pagiging magulang 

• Pansamantalang pag-uutos ng suporta sa bata 

• Kautusan ng pansamantalang suporta sa asawa 
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• Pansamantalang pag-uutos sa pagpapabawal 

• Pansamantalang pag-uutos tungkol sa pagkakaroon ng bahay 

• Pansamantalang pag-uutos tungkol sa pagbabayag ng mga gastusin 

Mayroon kaming mga packet na may mga form at tagubilin para sa pagkuha ng mga 
pansamantalang order sa iba't ibang uri ng mga kaso ng batas sa pamilya: 

• Ask for Temporary Family Law Orders o Humiling ng Temporary Family Law 
Orders: Parentage Cases o Mga Kaso sa Pagiging Magulang 

• Ask for Temporary Family Law Orders o Humiling ng Temporary Family Law 
Orders: Divorce Cases o Mga Kaso ng Diborsyo 

• Ask for Temporary Family Law Orders o Humiling ng Temporary Family Law 
Orders: Petition to Change Parenting Plan Cases o Petisyon para Baguhin ang 
Mga Kaso ng Plano sa Pagiging Magulang 

Kung ito ay isang emergency at sa tingin mo ay kailangan mo ng utos na agad na 
pumipigil sa kabilang panig na makipag-ugnayan o lumapit sa iyo o sa iyong anak, 
isipin ang tungkol sa paghingi ng agarang restraining order. Kung ipagkakaloob, 
ang mga agarang restraining order ay magkakabisa kaagad at mananatiling may bisa 
hanggang sa makapagsagawa ng pagdinig ang korte. Sa oras na iyon, ang isang 
hukom o komisyonado ang magpapasya kung may dahilan para ipagpatuloy ang 
utos.  

Ang mga agarang restraining order ay para lamang sa mga emergency. 
Hihilingin mo ang order na ito na karaniwang may kaunti o walang paunang abiso sa 
kabilang partido. Upang makakuha ng agarang restraining order, dapat mong 
patunayan na maliban kung ibibigay ng korte ang utos ngayon, ang hindi na 
mapananauli na pinsala ay mangyayari.   

Mayroon kaming mga packet na may mga form at tagubilin para sa pagkuha ng 
agarang restraining order sa iba't ibang uri ng mga kaso ng batas sa pamilya: 

• Ask for Immediate Restraining Orders o Humingi ng Agarang Mga Kautusan sa 
Pagpigil: Parentage Cases o Mga Kaso sa Pagiging Magulang 

• Ask for Immediate Restraining Orders o Humingi ng Agarang Mga Kautusan sa 
Pagpigil: Divorce Cases o Mga Kaso sa Diborsyo  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
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• Ask for Immediate Restraining Orders o Humingi ng Agarang Mga Kautusan sa 
Pagpigil: Petition to Change Parenting Plan Cases o Petisyon para Baguhin ang 
Mga Kaso ng Plano sa Pagiging Magulang  

 Kung magsasampa ng kaso ng batas sa pamilya, o kung hihiling ng agaran 
o pansamantalang mga pag-uutos, ay maaaring maging kumplikado. Ito ay 
nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Makipag-usap sa isang 
abogado bago gawin ang desisyong ito.   

Paano kung gusto ko ng planong pangkaligtasan para sa aking 
sarili (at sinumang mga bata na mayroon ako) sa halip na 
pumunta sa korte? 

Tawagan ang National Domestic Violence Hotline sa 1-800-799-SAFE. Maaari ka 
nilang i-refer sa isang lokal na ahensya. Matutulungan ka ng isang tagapagtaguyod 
sa ahensyang iyon sa pagpaplanong pangkaligtasan.  

Samantala, tanungin ang iyong sarili ng mga tanong na ito: 

• Ano ang iyong pinakamalaking alalahanin? 

• Ano ang mga prayoridad mo? 

• Ano ang pinakamahalaga sa iyo ngayon, sa susunod na ilang buwan, at 
pangmatagalan? 

• Ano sa tingin mo ang kinalalagyan ng mga bata? 

• Paano mo isinasaalang-alang ang mga panganib? Ano ang ibig sabihin nito para 
sa iyo? 

• Anong kinakatakot mo? Bakit? At bakit naman? 

• Ano ang nagawa mo sa nakaraan upang makatulong na protektahan ka o ang 
iyong mga anak? 

• Anong mga desisyon ang ginagawa mo tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iyong 
kapareha? 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
tel:1-800-799-7233
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Ano ang ilang mga tip sa pagsagot sa mga PO form? 

Ang mga form ng utos ng proteksyon ay makukuha mula sa clerk ng hukuman o sa 
iyong lokal na programa sa karahasan sa tahanan. Maaari mo ring gamitin ang 
aming napi-print na packet na How to File for a Protection Order o Papaano Mag-file 
para sa isang Pag-uutos sa Proteksyon na packet, o ang aming programang 
pagkapanayam na do-it-yourself, Washington Forms Online, upang punan ang mga 
form sa WashingtonLawHelp.org.   

 Ikaw ba ay isang Tribal Member o nakatira sa isang Tribal Community o 
sa isang Reservation?  Maaari kang magkaroon ng pagpipilian na 
magsampa para sa isang utos ng proteksyon sa isang Hukuman ng Estado 
o isang Hukuman ng Tribal.  Maaaring magkaiba ang code at/o proseso ng 
bawat Tribo.  Makipag-ugnayan sa Tribal Court para matuto pa. (Gamitin 
ang direktoryo ng Tribal Court sa goia.wa.gov/tribal-directory/washington-
state-tribal-courts.) Ang mga form ng hukuman ng estado ay maaaring 
hindi gumana sa Tribal Court.   

• Kapag pinupunan ang Petisyon, dapat mong lagyan ng check ang lahat ng mga 
kahon na gusto mong i-order ng korte. Kung hindi naka-check ang kahon, hindi 
ito iuutos ng korte. 

• Kung hinihiling mo sa kabilang partido na ibalik ang mga personal na gamit sa 
iyo, ilagay ang mga partikular na bagay na kailangan mo (pasaporte, credit 
card, cell phone, andador, upuan ng kotse, mga laruan ng bata, at iba pa). 
Huwag isulat ang "aking mga gamit" o "mga gamit ng bata". 

• Kapag pinupunan ang seksyong pahayag ng Petisyon, maging tiyak at 
mapaglarawan hangga't maaari. Ilagay ang petsa, mga pangalan, ano, kailan, at 
saan. Gumamit ng mga pangalan sa halip na panghalip. Kung hindi mo 
matandaan ang petsa, ilagay ang panahon ng taon kung ano ang nangyari (sa 
isang holiday, panahon, ilang taon ang iyong anak) o tungkol sa kung gaano 
katagal ang nakalipas. 

• Kung ang pinakahuling yugto ng pang-aabuso ay nangyari kanina, ipaliwanag 
kung bakit ka naghahain ngayon. 

• Kapag pinupunan ang seksyon ng pahayag ng Petisyon, magtuon sa legal na 
kahulugan ng karahasan sa tahanan (mga pagsuntok, pag-atake, pisikal na 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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pananakit, o takot sa agarang pisikal na pananakit o pag-atake, o 
pagsusubaybay). 

• Ilarawan kung ano ang nangyari nang ikaw o ang iyong mga menor de edad na 
anak ay pisikal na sinaktan, sekswal na sinaktan, sinusubaybayan, o inilagay sa 
napipintong takot na ikaw ay saktan o aatakehin. 

• Dapat kang magbigay ng mga detalye. Ang paglalahad ng mga bagay tulad ng 
"ang aking asawa ay mapang-abuso sa akin sa pananalita at sa pagiging pisikal," 
o "nagbanta siya na papatayin nya ako," ay hindi nakakatulong. Hindi 
malalaman ng korte kung ano ang ibig sabihin nito. Ilarawan kung ano ang 
ginagawa ng nananakit (nanghahampas, naninipa, nanunulak, nananampal) na 
pang-aabuso. Ano ang sinabi niya noong pinagbantaan ka? Huwag mo lang 
sabihin na natatakot ka. Sabihin kung ano ang kinatatakutan mong mangyari sa 
iyo o sa iyong anak at bakit. Kung nasaktan ka, ipaliwanag kung paano nangyari 
ang pinsala. Kung mas maraming detalye ang maibibigay mo tungkol sa mga 
aksyon ng nananakit at ang iyong pagtugon, mas mabuti. 

• Huwag pag-usapan ang mga isyu sa pagiging magulang. Pag-usapan lamang 
ang tungkol sa pisikal na pang-aabuso, at mga banta ng pisikal na pananakit o 
pagsusubaybay.   

• Mag-file ng mga dokumento sa iyong Petisyon na makakatulong na patunayan 
ang sinasabi ng iyong Petisyon. Maaari kang gumamit ng mga ulat ng pulisya, 
mga text message, mga email, mga larawan, mga rekord ng medikal, atbp. 
Maaari kang mag-file ng ilang mga dokumento tulad ng mga record ng medikal 
at ilang mga larawan sa ilalim ng selyo: pagkatapos ay hindi matingnan ng 
publiko ang mga ito. Dapat mong i-file ang mga ito bago ang petsa ng iyong 
pagdinig. Ang ilang mga hukuman ay hindi isasaalang-alang ang ebidensya na 
iniaalok lamang sa oras ng pagdinig. Tanungin ang clerk ng hukuman tungkol 
sa mga deadline ng paghahain sa iyong county. 

• Punan ang Order form. Lagyan ng check ang parehong mga kahon na iyong 
nilagyan ng check sa Petisyon. Maaari mong hilingin sa korte na ipasok ang 
iyong iminungkahing Kautusan. 

• Kung gusto mong utusan ng korte ang respondent na isuko ang mga armas, 
dapat mong lagyan ng tsek ang kahon na "Credible Threat" sa Order.  

Kinikilala ng Northwest Justice ang gawain ng Washington State Coalition laban sa 
Domestic Violence. Ang mga tanong sa pagpaplanong pangkaligtasan na nakalista 
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dito ay nagmula sa WCDAV’s Safety Planning with Survivors o Pagpaplanong 
Pangkaligtasan ng WCDAV kasama ang mga Nakaligtas: Mga pangunahing Konsepto. 

Kumuha ng Legal na Tulong 

• Mag-apply online sa CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

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

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

• Nahaharap sa Eviction o Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387. 

• Nahaharap sa Foreclosure? Tumawag sa 1-800-606-4819. 

• Mga Senior (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. 

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

Ibinigay ang 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.) 
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