
 

 JEFFERSON UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
 SINUMPAANG PAHAYAG (AFFIDAVIT) NG PAHINTULOT NG MAGULANG  /TAGAPAG-ALAGA 
 

          (Sumangguni sa mga tagubilin na nakakabit sa form na ito) 
 

PAHINTULOT NG MAGULANG/GUARDIAN: 
 

Pangalan ng Mag-aaral: _____________________ Petsa ng Kapanganakan: __________________ Edad: ________ 

Huling Paaralan na Pinasukan:  Lungsod/Estado:      
 

Pangalan ng Guardian: ________________________________________ Kaugnayan sa Mag-aaral: ____________ 

Tirahan: _____________________________________________________________________________________ 

Lungsod/Estado/Zip Code: __________________________ Cell: _________________ Email: ________________ 
 

Maingat na basahin ang bawat isa sa sumusunod na mga pahayag at lagyan ng inisyal ang lahat ng totoo. 

Ang dahilan kung bakit ang menor de edad na bata ay nakatira/titira sa tagapag-alaga (mangyaring 

ipaliwanag):________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop: 

___ 1.  Ako ay ligal na custodian/guardian ng menor de edad na bata. 

___ 2. Ang (mga) magulang ng menor de edad na bata ay patay na 

___ 3.  Ang (mga) magulang ng menor de edad na bata ay nakakulong 

___ 4.  Ang iba pang mga karapatan sa pagiging magulang ng magulang ay hindi huminto sa kautusan ng korte  

___ 5.  Ang kinaroroonan ng isa namang magulang ay [   ] nalalaman [   ] hindi nalalaman. 

___ 6.  Ang menor de edad na bata ay titira sa tagapag-alaga simula sa: ____________  

___ 7.  Ang isa namang magulang ay handa/kaya na gumawa/magsagawa ng mga pagpapasya sa pangangalaga ng bata na 

may kinalaman sa menor de edad na bata. 

 

Sa pamamagitan ng aking lagda na nakalagay dito, ako ay pumapayag at nagpapahintulot kay 

________________________________________________ na maging tagapag-alaga ng aking menor de edad na anak 

hanggang sa ihinto ko ang pahintulot na ito sa pamamagitan ng pagsulat.  Ipinapahayag ko sa ilalim ng parusang perjury 

(panunumpa ng walang katotohanan) ayon sa batas ng Estado ng California na ang nabanggit ay totoo at tama. 
 

DAPAT LAGDAAN SA HARAP NG NOTARYO 
 

Lisensya sa Pagmamaneho ng Magulang/Tagapangalaga  (ipakita ang Lisensiya sa Pagmamaneho bilang isang 

pagkakakilanlan)  

Numero ng Lisensiya sa Pagmamaneho____________________ Estado: ______ Petsa ng Kapanganakan: 

___________________ Petsa ng Pagkawala ng Bisa:_____________________ 
 

Petsa ng Paglagda: ___________________ Lagda ng Magulang/Tagapangalaga: ____________________________ 
 

 I-print ang Pangalan: ______________________________________________ 
 

 
 

 

 

 
 

ESTADO NG______________________________ 

 

BANSA NG____________________________ 

 

Sa ____________________________ sa harap ko, ______________________________________________________________________  
 (ilagay ang pangalan at katungkulan ng opisyal) 

personal na humarap ______________________________________________________________________________________________ 

na pinatunayan sa akin batay sa kasiya-siyang katibayan na siya ang (mga) tao na ang (mga) pangalan ay tinutukoy sa nakapaloob na instrumento at 

pinatunayan sa akin na siya/sila ay nagpatupad ng ganito sa kanyang/kanilang (mga) awtorisadong (mga) kapasidad, at sa pamamagitan ng kanyang/kanilang 

(mga) lagda sa instrumento na ang (mga) tao, o ang entidad na kinatawan ng (mga) tao ay nagpatupad ng instrumento. 
 

Pinatunayan ko sa ilalim ng PARUSANG PERJURY ayon sa mga batas ng Estado ng California na ang naunang talata ay totoo at tama. 

 

SAKSI ang aking kamay at opisyal na selyo. (Selyo) 

 

 

 

Lagda: _____________________________________________  

   

 

Ang notaryo publiko o iba pang opisyal na nagkumpleto ng sertipikong ito 
ay nagpapatunay lamang sa pagkakakilanlan ng indibidwal na lumagda sa 

dokumento na kalakip ng sertipikong ito, at hindi ang pagiging totoo, 

kawastuhan o bisa ng dokumento na iyon. 



 

 

 

PAGTANGGAP NG TAGAPAG-ALAGA SA  PAGTATALAGA: 

 

Ako, (pangalan ng tagapag-alaga) ______________________________________________________________________________,  

sa pamamagitan ng aking lagda na nakalagay dito, ay tinatanggap ang pagtatalaga na ito bilang tagapag-alaga ng menor de edad 

na bata na tinukoy dito.  Nauunawaan ko at tinatanggap ang responsibilidad para sa pangangalaga; kustodiya at kontrol ng 

nasabing menor de edad na bata, kabilang ang lahat ng kinakailangang awtoridad at kapangyarihan upang magbigay at 

magsagawa ng pangangalaga at mga serbisyo sa nasabing menor de edad na bata kung kinakailangan, wasto o kanais-nais sa 

pinakamabuting interes ng bata at kapakanan kabilang ngunit hindi limitado sa pagkain, damit, tirahan, edukasyon at 

pangangalaga at paggamot na medikal/dental habang nasa ilalim ng aking pangangalaga at kung wala ang (mga) magulang.  

Nauunawaan ko na ang pagtatalaga na ito bilang tagapag-alaga ay magkakabisa sa aking pagtupad ng dokumentong ito sa harap 

ng isang Notaryo Publiko at mawawakasan ng kahit sinuman na awtorisadong magulang ng menor de edad na bata, sa pagsulat. 

 

 

DAPAT LAGDAAN SA HARAP NG NOTARYO 

 

Pangalan ng Tagapangalaga: __________________________________________ Kaugnayan sa Mag-aaral: ____________ 

Tirahan: _____________________________________________________________________________________ 

Lungsod/Estado/Zip Code: _________________________________ Cell: _________________ Email: ________________ 

 

Lisensya sa Pagmamaneho (ipakita ang Lisensya sa Pagmamaneho bilang pagkakakilanlan) Numero ng Lisensya sa 

Pagmamaneho______________________ Estado: _______________  Petsa ng Kapanganakan: 

____________ Petsa ng Pagkawala ng Saysay: ___________________________ 

 

Ang petsa ngayon: ____________________  Lagda ng Tagapag-alaga: ____________________________ 

 

 I-print ang iyong pangalan: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO NG______________________________ 

 

BANSA NG____________________________ 

 

Sa ____________________________ sa harap ko, 

______________________________________________________________________ 
 (ilagay ang pangalan at katungkulan ng opisyal) 

 personal na humarap 

na pinatunayan sa akin batay sa kasiya-siyang katibayan na siya ang (mga) tao na ang (mga) pangalan ay tinutukoy sa 

nakapaloob na instrumento at pinatunayan sa akin na siya/sila ay nagpatupad ng ganito sa kanyang/kanilang (mga) awtorisadong 

(mga) kapasidad, at sa pamamagitan ng kanyang/kanilang (mga) lagda sa instrumento na ang (mga) tao, o ang entidad na 

kinatawan ng (mga) tao ay nagpatupad ng instrumento. 

 

Pinatunayan ko sa ilalim ng PARUSANG PERJURY ayon sa mga batas ng Estado ng California na ang naunang talata ay 

totoo at tama. 

 

SAKSI ang aking kamay at opisyal na selyo. (Selyo) 

 

 

 

Lagda: _____________________________________________  

 

 

 

 

Ang notaryo publiko o iba pang opisyal na nagkumpleto ng sertipikong ito ay 
nagpapatunay lamang sa pagkakakilanlan ng indibidwal na lumagda sa 

dokumento na kalakip ng sertipikong ito, at hindi ang pagiging totoo, 

kawastuhan o bisa ng dokumento na iyon. 



MGA TAGUBILIN 

 

MGA ABISO: 

1. Ang sinumpaang pahayag (affidavit) na ito ay hindi makakaapekto sa karapatan ng mga magulang ng menor de edad 

o ligal na (mga) tagapangalaga, na may kinalaman sa pangangalaga, kustodiya at kontrol ng menor de edad at hindi 

nangangahulugan na ang tagapag-alaga ay mayroong ligal na kustodiya sa nasabing menor de edad. 

 

2. Ang isang tao na sumasalalay sa affidavit na ito ay walang obligasyong gumawa ng karagdagang pagtatanong o 

pagsisiyasat. 

 

3. Ang affidavit na ito ay wala nang saysay makaraan ang isang taon pagkatapos ng petsa ng pagpapatupad at dapat na 

ma-renew taun-taon hangga't ang menor de edad na bata ay isang mag-aaral ng Jefferson Union High School District. 

 

4. Kung wala kang isang katanggap-tanggap na Lisensya sa Pagmamaneho o ID, ang isa pang ID na may larawan tulad 

ng isang pasaporte o iba pang ID na may larawan ay kakailanganin bilang patunay ng pagkakakilanlan. 
 

IMPORMASYON NG TAGAPAG-ALAGA: 

 

1. Ang kwalipikadong tagapag-alaga, para sa mga layunin ng affidavit na ito, ay nangangahulugan na ang asawa, magulang, stepparent, kapatid na lalaki, 

kapatid na babae, stepbrother, stepsister, half-brother, half-sister, tiyuhin, tiyahin, pamangkin na babae, pamangkin na lalake, pinsang buo, o sinumang 

ibang tao na tinutukoy ng katagang "grand" o "great," o ang asawa ng alinman sa mga taong nabanggit dito kahit na nagwakas na ang pag-aasawa dahil 

sa kamatayan o pagkawala ng bisa ng kasal. 

 

2. Maaaring hilingin ng batas sa iyo, ang tagapag-alaga, kung ikaw ay hindi kamag-anak o kasalukuyang lisensyadong foster parent, na kumuha ng 

lisensya sa foster home upang maalagaan ang nasabing menor de edad.  Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay 

sa inyong lokal na Kagawaran ng mga Panlipunang Serbisyo. 

 

3. Kung ang batang menor de edad ay tumigil sa paninirahan sa iyo, ang tagapag-alaga, kailangan mong abisuhan tungkol sa pagpasok ang paaralan, ang 

tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan o iba pang plano ng serbisyo ng pangangalaga sa kalusugan na binigyan mo ng affidavit ng tagapag-alaga. 

 

4. Kung wala kang isang katanggap-tanggap na Lisensya sa Pagmamaneho o ID, ang isa pang ID na may larawan tulad ng isang pasaporte o iba pang ID 

na may larawan ay kakailanganin bilang patunay ng pagkakakilanlan. 

 

MGA OPISYAL NG DISTRITO/PAARALAN: 

 

1. Ang Seksyon 48204 ng Code sa Edukasyon ng California ay nagsasaad na ang affidavit na ito ay bumubuo ng sapat na batayan para sa pagpapasiya sa 

paninirahan ng menor de edad, nang walang kahilingan ng pagkakaroon ng guardian o iba pang kautusan sa kustodiya, maliban kung tinukoy ng distrito 

ng paaralan mula sa katotohanan na ang menor de edad na bata ay hindi nakatira sa tagapag-alaga. 

 

2. Ang distrito ng paaralan ay maaaring mangailangan ng karagdagang makatwirang katibayan na ang tagapag-alaga ay nakatira sa tirahan na ibinigay. 

 

ANG MGA PROVIDER NG MGA PLANO SA SERBISYO SA PANGANGALAGA NG KALUSUGAN: 

 

1. Sinumang hindi kumikilos nang may mabuting saloobin sa pananalig, sa affidavit ng pahintulot ng tagapag-alaga upang magbigay ng pangangalagang 

medikal o dental, nang walang aktwal na kaalaman sa mga katotohanan na salungat sa nakasaad sa affidavit, ay mapapailalim sa kriminal na 

pananagutan o sa pananagutang sibil sa sinumang tao o mapapailalim sa propesyonal na aksyong pagdidisiplina para sa naturang pasalalay kung ang 

mga bahagi ng aplikasyon sa form ay kinumpleto. 

 

2. Ang affidavit na ito ay hindi nagbibigay ng pagsalalay para sa mga layuning saklaw ng pangangalaga sa kalusugan. 
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