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PAGBIBIGAY-ALAM NG PAGPAPASIYA 
DS 1804 (Binago 11/06) 

Pangalan ng Tao para Kanino Hiningi ang Pagdinig (May-Kahilingan) Numero ng Kaso sa OAH: 
 

Direksiyon/Tirahan Pang-araw na Numero ng Telepono 
 

Pangalan ng Awtorisadong Kinatawan Kaugnayan sa May-Kahilingan 
 

Direksiyon/Tirahan Pang-araw na Numero ng Telepono 
 

Pangalan ng Pampook na Sentro o Sentrong Pangkaunlaran ng Estado 
 
 
Ang bagay na nabanggit sa itaas ay mainam na pinagpasiyahan sa pamamagitan ng sumusunod na proseso:  (Mangyaring i-
tsek ang nararapat na kahon) 
 

 Impormal na pagkikita sa direktor ng Pampook na Sentro o Sentrong Pangkaunlaran ng Estado o ang kanyang taong 
      itinalaga 

 
         Pamamagitan 
 
         Iba (Mangyaring ipaliwanag sa ibaba): 
 
 
 
 
 
Pirma ng May-Kahilingan 
o Awtorisadong Kinatawan                                                                                                                      Petsa    
                    
Pirma ng Pampook na Sentro 
o Kinatawan ng Sentrong Pangkaunlaran                                                                                                 Petsa   
 
 
 
DAPAT KUMPLETUHIN NG PAMPOOK NA SENTRO O MGA TAUHAN NG SENTRONG 
PANGKAUNLARAN KAPAG HINDI KAYANG KUNIN ANG PIRMA NG MAY-KAHILINGAN O 
AWTORISADONG KINATAWAN. 
 
Pinagpapatibay ko habang sumasailalim sa parusa sa panunumpa ng walang-katotohanan, na sarili kong kinausap ang may-
kahilingan o ang awtorisadong kinatawan ng may-kahilingan at sinabi sa akin ng taong ito na ang mga isyung kinilala sa 
pagdinig ay pinagpasiyahan na at hindi na kailangang isagawa ang pagdinig.  Magkasabay na ipamamahagi ang isang kopya 
ng pormularyong ito sa may-kahilingan at sa OAH. 
 
Nakalimbag na Pangalan ng Pampook na Sentro 
o Kinatawan ng Sentrong Pangkaunlaran                                                                                                     Petsa   
                    
Pirma ng Pampook na Sentro 
o Kinatawan ng Sentrong Pangkaunlaran                                                                                                     Petsa                       
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MGA KAUTUSAN 

 
1. Ikaw o ang iyong awtorisadong kinatawan ay maaaring magpasiya sa kahit na anumang panahon habang nangyayari 

ang proseso ng makatarungang pagdinig na hindi mo na nais ipagpatuloy ang makatarungang pagdinig.  
 

2. Kung mainam na pinagpasiyahan ang isyu o mga isyung nabanggit sa iyong kahilingan para sa isang makatarungang 
pagdinig sa pamamagitan ng isang impormal na pagkikita o ng ibang pamamaraan, dapat mong kumpletuhin at 
ipadala ang pormularyong ito sa pampook na sentro o sentrong pangkaunlaran ng estado upang hindi na ituloy ang 
makatarungang pagdinig.  Kung pinagpasiyahan ang isyu o mga isyu sa ginawang pamamagitan, dapat mong 
kumpletuhin at ipadala ang pormularyong ito sa tagapamagitan.   

 
3. Sa pasiya ng pampook na sentro o sentrong pangkaunlaran ng estado, o ang huling pasiyang pinagkasunduan sa 

panahon ng pamamagitan, kung anuman ang nararapat, ay magkakabisa 10 araw matapos matanggap ng pampook na 
sentro, sentrong pangkaunlaran ng estado o tagapamagitan ang Pagbibigay-alam ng Pagpapasiya na ito. 
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