Mga Pagbabago tungkol sa mga Pag-file at Pagdinig
Madalas na tanong of FAQs tungkol sa mga pagbabago dahil sa Covid-19
pandemya.
Ang Alaska Court System ay pansamantalang binago ang mga operasyon dahil sa Covid-19 pandemya.
Ang mga sumusunod na katanungan at sagot ay nagpapaliwanag ng pangkalahatang pagbabago na
kasama sa
•

•

•
•

Unang update ng namumuno sa hukom para sa buong estado na administratibong utos ng
namamahala sa pagpaparelaks at pagsuspinde ng mga patakaran ng korte batay sa COVID-19
pandemya
Ang pangalawang update ng namumuno sa hukom para sa buong estado na administratibong
utos ng hukom o namamahala sa pagrerelaks at paguspinde ng ibat’s ibang batas sa Korte batay
sa COVID-19 Pandemya (Abril 24, 2020)
espesyal na utos ng Punong Hustisya, utos No. 8135.
Espesyal na utos ng Punong Hustisya, utos No. 8144

Tandaan: Mag-click sa isang katanungan upang mapalawak ang nilalaman.

Bukas ba ang mga korte?
Ang mga korte ay bukas o tumatakbo ngunit ang mga proseso ay nabago upang maaari mong pangalagaan
ang iyong negosyo sa korte sa pamamagitan ny telepono o email. Huwag pumunta sa korte nang personal
maliban kung ito lamang ang iyong opsyon.
Karamihan sa mga korte ay bukas, ngunit ang karamihan ay may mga paghigpit kung gaano karaming
mga tao ang maaaring pumasok at kung paano isasagawa ang negosyo sa personal. Ang ilang mga korte
ay may limitadong oras na nangangailan ng appointment. Maaari mong hanaping ang impormasyon
tungkol sa mga oras at pamamaraan ng iyong korte sa Mga lokasyon ng korte at oras.
Kahit na ang iyong korte ay bukas o mayroon kang appointment, maaaring hindi ka makapasok sa isang
korte kung ikaw:
o

Mayroon sintomas na tulad ng trankaso, o

o

Naglakbay sa labas ng Alaska sa huling 14 na araw, o

o

Nakatira kasama o nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa sinumang nasa labas ng Alaska
ng hulin 14 na araw, o

o

Naatasan sa quarantine, ihiwalay o pagsubaybay sa sarili sa bahay dahil coronavirus ng isang
tagabigay ng medikal, o

o

Nasuri na may o nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa sinumang nasuri na may COVID19.

Kung pupunta ako sa korte, ano ang mga hakbang sa kaligtasan and dapat kong gawin?
Dapat mong sundin ang lahat ng mg utos sa kalusugan mula sa pamahalaan, mga namumuno ng
mga utos, at mga bulletin ng administratibo kasama:
•

Ang pananatiling 6 talampakan mula sa ibang mga indibidwal, kabilang kapag nakikipagugnayan sa ma nagtatrabaho sa korte at mga nagseserbisyo sa mga customer kung dapat
kang pumunta sa isang korte at hindi magagawa ang iyong kinakailangang gawin sa online
o sa telepono

•

May suot na takip sa mukha kapag nasa mga korte.

Basahin ang mga Alerto sa mga bisita ng korte.

May Jury Duty pa ba ako?
Plano ng system ng korte na ipagpatuloy ang serbisyo ng hurado para sa parehong mga grand jury at trial
jury sa Hunyo at Hulyo depende sa uri ng serbisyo ng hurado. Ang serbisyo ng hurado ay mahalaga sa
mga hangarin ng katotohanan at hustisya, at pinasasalamatan ka namin na ginagawa mo ang iyong parte!
•

Trial Jury
Ang serbisyo ng hurado para sa mga trial juries ay sinususpinde sa buong estado
hanggang sa Hulyo 6th. Mangyaring punan parin ang online na katanungan tulad ng
nakadirekta sa iyong mga panawagan kung ano man o kailan ka naka-schedule. Sa
puntong ito, kung mayroon kang serbisyo sa hurado simula Hulyo 6 o mas bago, dapat ka
pa ring tumawag sa gabi bago (simula Hulyo 5) o sundin ang mga tagubilin mula iyong
lokal na korte. Kapag may bagong impormasyong, ay ipo-post dito . Pinahahalagahan
naming ang iyong pasensya habang lahat kami ay pinagtatrabauhan ito.
Magbasa nang higit pa tungkol sa serbisyo ng hurado kabilang ang Trial Jury Handbook.

•

Grand Jury
Ang serbisyo ng hurado para sa grand jury ay magpapatuloy sa Hunyo para sa karamihan
ng mga lokasyon ng korte.
Magbasa nang higit pa tungkol sa serbisyo ng hurado kabilang ang Trial Jury Handbook.

Tignan ang liham mula kay Chief Justice Bolger para sa mga prospek na hurado tungkol sa mga
nakaplanong hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga hurado sa mga korte.

Mayroon pa bang mga hearing sa korte?
Oo, ang mga korte ay nagkakaroon ng ilang mga hearing o pagdinig ngunit nakasalalay ito sa uri ng
pagdinig. Kadalasan ang mga hearing na nangyayari ay nasa 3 kategorya:
•

Mga pandinig na kasangkot sa konstitusyon na kinakailanganan ng mga deadlines tulad ng mga
kasong pang kriminal at mga pang-emergency na paglilitis tulad ng mg autos ng proteksyon, na
kasangkot sa mga pangangalaga sa bata, at sa pag ka-isipan

•

Ang mga emergency na pandinig sa lahat ng mga uri ng kaso kung sumang-ayon ang hukom ay
isang emergency matapos isaalang-alang ang lahat ng mga katotohanan at pangyayari. (kung sa
palagay mo mayroon kang isang emergency na sitwasyon, dapat mong ipaliwanag ang emergency
at ilakip ang anumang patunay na mayroon ka sa iyong motion). Basahin ang tungkol sa mga
motion.

•

Ang mga hearing o pandinig sa ilang iba pang mga uri ng kaso kapag ang korte ay may sapat na
tauhan, ang mga abogado at partido ay maaaring lumahok.

Tignan ang FAQ sa ibaba para sa isang listahan ng mga hearing na nagaganap. Maraming mga uri ng
pagdinig ang ipinagpaliban sa kasalukuyang oras. Ang alaht ng mga hearing ay maaaring kanselahin,
kung minsan sa huling minute, kung ang korte ay walang sapat na mga tauhan .

Maliban sa pagdinig ng Kriminal na sentencing (ipinaliwanag sa ibaba), lahat ng hearing ay sa
pamamagitan ng telepono o videoconference maliban kung ang hukuman ay nagsasabi sa mga partido na
dumalo sa personal.

Anong mga uri ng hearing ang nagaganap?
•

Mga bagay na pang kriminal
o Mga arraignment (kasama ang mga petisyon upang bawiin ang felony o probasyon sa
kalokohan ngunit HINDI sa hindi pagtupad sa paggawa ng serbisyo sa komunidad o isang
programa tulad ng ASAP);
o Mga unang pagpapakita ng Felony
o Mga hearing sa piyansa
o Pagbabago ng pakiusap at sentensyang pagdinig o hearings

o Ang mga paghusga at disposisyon hearings sa mga petisyon upang bawiin ang probasyon.
o Mga aplikasyon ng Habeas corpus
o Mga proseso ng search warrant at pag-aresto
o Pakikipag usap sa telephono tungkol sa pang kriminal na kakayahan sa mga hearings or
pandinig
o Maaaring magpatuloy ang mga paglilitis sa Grand jury simula sa Hunyo 1, 2020, kasunod ng
lahat ng mga paghihigpit na itinakda ng namumuno na hukom sa bawat korte. Ang oras
upang magsagawa ng paunang pagsusuri ay pinahaba mula Marso 23 hanggang Hulyo 31 at
maaaring mapatagal muli.
•

Juvenile delinquency arraignment at mga hearing sa detensyon.

•

Child In Need of AID (CINA)
o Pansamantalang pag-iingat at permanenteng hearings na sangkot sa CINA
o Mga hearings sa pagsusuri sa paglulugar.
o Mga hearings upang mapalawak o ma-iextend ang pag-iingat
o Pagpaparehistro at pagkumpira ng mg autos ng korte ng tribo sa ilalim ng CINA Rule 24
o Pinabilis na pagpapatupad ng mga utos sa korte ng tribo sa ilalim ng CINA Rule 25;
o Ang mga pagdinig ng CINA para sa pagsusuri ng litgas na paglalagay ng psychiatric
placement;
o Stipulated adjudications; at
o Mga itinakdang mga disposisyon.

•

Pansamatala o pang-emergency na pangangalaga at pangangasiwa ng conservatorship;

•

Ang pagsusuri sa kalusugan ng kaisipan, pangako ng hindi sinasadya, at

•

Paglilitis ng psychotropic na gamot;

•

Mga paglilitis sa alcohol at gamot.

•

Mga order ng proteksyon
o Mga hearing tungkol sa karahasan sa tahanan, pagnanakaw, sekswal na pag-atake;
o Ang pandaraya ng matatanda at proteksyon ng pangangalaga
o Pagrehistro ng mga utos sa proteksyon ng tribal;

•

Mga paglilitis sa quarantine at paghihiwalay;

Ang mga hearing sa korte na pinapayagan sa pamamagitan ng telepono o videoconference kung
ang korte ay mayroong tauhan
•

Mga hearing s pang-emergency (lahat ng mga uri ng kaso)

o

Mga sitwasyong pang –emergency kung sumang-ayon ang hukom ay isang pangemergency pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng mga katotohanan at pangyayari (kung sa
palagay mo mayroon kang isang emergency na sitwasyong, dapat mong ipaliwanag ang
emergency at ilakip ang anumang patunay na mayroon ka sa iyong motion). Basahin ang
tungkol sa mga motion.

•

Mga Family Law Cases (diborsyo, custodiya, dissolutions, etc.)
o Mga hearing sa mga motion ng iyong kaso
o Mga hearing upang sabihin sa hukuman ang tungkol sa isang kasunduan
o Mga hearing l sa programang Early Resolution
o Mga trial o pagsubok na impormal na diborsyo at pag-iingat (magbasa nang higit pa tungkol
sa mga impormal na pagsubok.

•

Iba pang mga kaso sa sibil
o Mga hearing sa default judgement
o Pagkasunduan tungkol sa pag-ampon
o Pagbabago ng pangalan
o Mga hearing upang sabihin sa korte tungkol sa isang kasunduan
o Mga hearing sa pagpapalayas

•

Mga kaso sa kriminal ng kabataan

Mga hearing sa estado o katayuan ay tatalakayin :
Ang katayuan ng kaso o pagtuklas;
Kung ang mga abogado ay nagtatrabaho sap ag-areglo at kung paano nangyayari ang proseso ng pagareglo;
Kung ang nasasakdal ay may kakayahan;
Kung ang nasasakdal ay may isang abogado, nais na baguhin ang abogado, o nangangailangan ng isang
itinalagang abogado;
Mga isyu na makakatulong sa paghahanda ng kaso para sa pagsubok

o
•

Mga pag meeting ng korte ng Therapeutic at mga sesyon ng korte

Maaaring mangyari ang mga seremonya ng sibil sap ag-aasawa kung:
o

Kung kaya or magagawa ng lokal na korte

o

Susundan ng lahat ang kasalakuyan na mga panuntunano kautusan na pisikal na
pagdistansya, at

o

Ang seremonya ay walang maraming tao na mas higit sa pinapayagang kasalukuyang order
ng mga lokal at estado tungkol sa pagititipon ng grupo.

o
Gaano katagal ipinagpaliban ang mga hearing sa korte?
Sa kasalukuyan ang mga hearing (maliban sa mga nakalista sa itaas) ay ipinagpapaliban hanggang
pagkatapos ng May 31, 2020.
Maari ba akong pumunta sa aking hearing nang personal?
Para sa karamihan ng mga tao, hindi.
o

Ang mga tagapagtanggol ng kriminal ay maaaring sumang-ayon na lumahok sa kanilang
sentensyang pagdinig sa pamamagitan ng telepono o videoconference, ngunit maaari din dumalo
sa personal.

o

Maliban sa mga pagdinig, ang mga kriminal na nagtatanggol na nasa kustodiya ay dadalhin
lamang sa korte kung (1) kung pupunta ako sa aking hearing nang personal, magkakaroon ba ng
pagitan mula sa kapwa –tao (social distancing) telepono o videoconferencing ay hindi magagamit
at (2) ang namumuno na hukokm sa distrito ay nagpapahintulot sa transportasyon.

o

Kung ang isang kriminal na nasasakdal ay lumahok sa pamamagitan ng telepono, dapat mayroong
paraan para sa abogado ng nasasakdal at ang nasasakdal na makipag-usap nang pribado kung
kinakailangan. Kung hindi ito magagawa, ang hearing ay patuloy na bibigyan sila ng
pagkakataon na mag-usap, maliban lamang kung ang sumasakdal ay sumang-ayon na
magpatuloy.

o

Ang isang biktima ng krimen ay maaaring making o manood ng lahat ng mga kriminal na
pagdinig sa kaso sa pamamagitan ng telepono o videoconference. Kung ang nasasakdal ay
dumalo sa pagdinig o hearing ng sentensya sa personal, ang biktima ay maaaring dumalo sa
personal. Ang isang biktima na nakikinig, nanonood, o dumalo sa isang kriminal hearing ay
maaaring magdala ng isang makatwirang bilang ng mga miyembro ng pamilya o mga taong
sumusuporta.

o

Sa ilang mga kaso, maaaring payagan o hilingin ng isang hukom na dumalo sa personal ang isang
tao sa kaso ng protective order. Ito ay bihira lamang.

o

Lahat, kabilang ang mga partido, mga saksi, at abogado, ay dapat dumalo or lumahok sa
pamamagitan ng telepono o videoconference.

Kung pupunta ako sa aking hearing nang personal, magkakaroon ba ng distansya o pagitan sa
kapwa-tao?

Kung mayroong hearing sa personal, sasabihin ng hukom sa lahat kung saan uupo upang mapanatili ang
sapat na layo o pagitan ng mga tao upang sundin ang mga kautusan ng panlipunang distansya.

Maaari ba ang aking abogado sa hearing ko sa korte nang wala ako?
Mga kaso ng kriminal (sa panahon ng krisis ng COVID-19, ang mga trial o pagsubok at patunay na
pandinig o evidentiary hearings ay hindi kasalukuyang nagaganap.)
Felony Cases
Kung ikaw ay isang nasasakdal na sinampahan ng isang krimen, dapat kang lumahok sa iyong
hearing kahit na mayroon kang abugado para sa:
•

Felony first appearance

•

Arraignment

•

Change of plea hearing

•

Sentencing hearing

•

Hearing tungkol sa isang petisyon upang bawiin ang probasyon o revoke probation

Sa mga limitadong sitwasyong para sa iba pang mga bagay na felony, ang iyong abogado ay maaaring
dumalo para sa iyo na hindi ka na kailangang lumahok kung pumirma ka ng isang dokumento na waiver
of appearance. Makipag-usap sa iyong abogado tungkol sa kung ito ay isang magandang ideya sa iyong
kaso. Sa panahon ng COVID-19 krisis, ang mga nasasakdal at abogado ay dapat na lumitaw sa karamihan
ng mga hearing sa pamamagitan ng telepono o videoconference. Maliban sa sentensya kung saan ang
nasasakdal ay maaaring pumili kung lalahok sa pamamagitan ng (1) telepono o videoconference, o (2)
nang personal.
Mga Misdeameanor at Minor Offense Cases
Para sa mga misdeameanor at minor offenses na kaso, ang iyong abogado ay maaaring lumahok para sa
iyo na hindi mon a kinakailangang dumalo o lumahok kung pumirma ka ng isang dokumento na waiver of
appearance sa lahat ng iyong mga hearing. Ang abogado ay maaaring lumahok para sa iyo sa isang
arraignment, ngunit dapat na particular na aprubahan ng hukom na hindi ka naroroon sa:

o

Mga hearing upang maipasok ang isang pagkakasala at

o

Sentensya

Makipag-usap sa iyong abogado tungkol sa kung ito ay isang magandang ideya sa iyong kaso.

Mga kaso ng sibil (na ang number ng iyong kaso ay nagtatapos sa CI) (sa panahon ng COVID-19 na
krisis, kakaunti ang mga kaso ng sibil na sumusulong)

Kung mayroon kang abogado, maaari shang dumalo sa mga hearing sa mga kaso ng sibil nang hindi ka
naroroon. Kung ikaw ay kumakatawan sa iyong sarili, kakailanganin mong lumahok sa pamamagitan ng
telepono o videoconference.

Paano ako tatawag sa isang hearing sa korte?
Upang makilahok sa pamamagitan ng telepono kailangan mong :
o

Tumawag sa 1-800—768-2983, at pagkatapos

o

i-dial ang isang access code na nauugnay sa hukuman o hukom.

Maaari mong mahanap ang code para sa iyong lokal na korte sa Pang Teleponong mga hearing at mga
linya ng komperensya.
Tandaan: Tila mas madaling kumonekta ang mga tawag kung gumagamit ka ng isang landline sa halip na
isang cell phone
Kung mayroon kang problema sa pag-dial ng toll-free 1-800 #, maari mo ring i-dial ang isa sa mga
numerong ito (ang mga numerong ito ay hindi mga toll-free):
•
•
•
•

1-907-206-2349
1-913-904-9867
1-212-231-3884
i-dial ang isang access code na nauugnay sa hukuman o hukom.

Huwag mag-file ng isang motion to appear by telephone o paggalaw upang lumahok sa pamamagitan ng
telepono. Maaari kang tumawag sa conference line at gamitin ang nauugnay na access code.

Maaari ba akong mag file ng mga dokumento sa kaso sa pamamagitan ng e-mail o fax?
Tumatanggap na ngayon ang mga korte na karamihan ng mga dokumento sa pamamagitan ng e-mail o
fax, kasama na ang mga dokumento na isinasampa upang magsimula ang isang kaso. Maaari mong
basahin ang Email and Fax Filing Instructions.

Maari ba akong mag-sign elektroniko ng aking mga dokumento?
Sa panahon ng COVID-19 na krisis, and korte ay nakakarelaks ng maraming mga patakaran upang gawing
mas madali para sa mga tao na alagaan ang kanilang kaso sa korte. Isang halimbawa ay maaaring
pagpirma ng iyong mga dokumento sa pamamagitan ng elektroniko.

Maaari mong lagdaan ang iyong mga dokumento sa korte sa isang e-signature sa pamamagitan ng pagtype ng “s” at pagkatapos ay i-type ang iyong pangalan sa pagitan ng mga pasulong na slashes.
Halimbawa: s/Susan Jones/
Kung kailangan mong ipa-notaryo ang iyong pirma at wala kang makuhang isang notaryong pangpubliko, maaari mong ipaliwanag ang iyong sitwasyong sa korte sa pamamagitan ng pagpuna at
pagsumite ng Self-Certification (No Notary Available) form.

Paano kung hindi ako makakuha ng mag notaryo sa isang dokumento?
Kung wala kang access sa isang notaryo pang-publiko, maaari mong ipaliwanag ang iyong sitwasyon sa
korte sa pamamagitan ng pagpuno at pag file ng
•

Self-Certification (No Notary Available) form

Maaari ba akong magpadala ng aking mga dokumento sa kabilang panig sa pamamagitan ng email?
Sa panahon ng COVID-19 na krisis, ang korte ay nagrelaks ng maraming mga patakaran upang gawing
mas madali para sa mga tao na alagaan ang kanilang negosyo sa korte. Ang isang pagbabago ay maaari
mo nang i-serve o paghahatid sa kabilang panig sa pamamagitan ng email sa halip na sa personal o sa
mail.
Kung mayroon kang isang kaso sa sibil (ang iyong case number ay nagtatapos sa “CI”), maaari mong
ipadala ang lahat ng mga dokumento sa kabilang panig sa pamamagitan ng email pagkatapos magsimula
ang kaso (may iba’t ibang mga kinakailangan para sa paghahatid ng isang reklamo at mga panawagan
upang magsimula ang isang kaso). Kung ang kabilang panig ay walang email, maaari mong i-mail sa
kabilang panig ang kanilang kopya.
Sa dulo ng dokumento na iyong i-file sa korte, kailangan mong punan ang certificate of service o
sertipiko ng serbisyo o paghatid sa kabilang panig na nagsasabing naihatid mo ito sa pamamagitan ng
email. Isang halimbawa

Kung ang dokumento ay walang sertipiko ng serbisyo sa dulo, maaari kang magdagdag ng isang hiwalay
na Certificate of Service, SHC -1620 Word | PDF.
Kinakailangan mong ibigay sa korte at sa kabilang panig ang iyong email address; tandaan na regular na
suriin ang iyong email. Kung wala kang email address, siguraduhin na ang korte at kabilang panig ay
mayroong iyong kasulukuyang address at regular na suriin ang iyong mail.
Para sa karagdagang impormasyong tungkol sa serbisyo, basahin ang tungkol sa serving the other side.

Kailangan ko pa bang mag file ng mga dokumento sa aking kaso sa nakatakdang petsa?
Noong Marso 23, 2020, pinahaba ng korte ang lahat ng pag-file ng mga deadlines hanggang Mayo
1,2020. Ang ibig sabihin nito ay kung mayroon kang isang bagay na nararapat gawin mula o sa pagitan
ng Marso 23 at Mayo 1, mayroon kang parehong bilang ng mga araw upang mag-file nito sa korte simula
Mayo 1. Kung ang kabilang panig ay nagsampa ng isang bagay sa pagitan ng Marso 23 at Mayo 1, ang
iyong oras upang tumugon o mag responde at magsisimula ng Mayo 1 (hindi ang araw na nakuha mo
ito). Anumang nai-file pagkatapos ng Mayo 1 ay susundin ang regular na oras para sa pagtugon o pagresponde.
Halimbawa 1: Ang kabilang panig ay nagsampa ng isang reklamo upang magsimula ng isang kaso
laban sa iyo, at binigyan ka ng isang kopya, noong Marso 10, 2020.
Mayroon kang 20 araw upang tumugon o magresponde sa isang Reklamo sa pamamagitan ng
pagsumite ng iyong sagot, na tinatawag na Answer. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang
iyong tugon o smga sagot sa Reklamo ay maaaring maganap dahil sa 20 araw matapos mong
makuha ang Reklamo, na noong Marso 30. Dahil pinahaba ng korte ang deadline ng pag-file, ang
oras ay tumigil sa Marso 23, kapag may 7 araw ka na natitira upang ihain ang iyong Answer. Ang
oras ay nagsisimula muli sa Mayo 1, at maryoon ka pa ring 7 araw na ihain ang iyong Answer.
Kaya, dapat mong ihain ang iyong Answer at mag-email ng isang kopya sa kabilang panig ng
Mayo 8.
Halimbawa 2: Ang kabilang panig ay nagsampa ng isang motion at nag-e-mail sa iyo ng isang
kopya noong Abril 7.

Mayroon kang 10 araw upang saguting sa isang motion. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan,
ang iyong sagot ay dapat sa Abril 17. Pero dahil pinahaba ng korte ang deadline ng pag-file, ang
oras ay hindi nagsimula noong nakakuha ka ng isang kopya ng motion. Magsisimula ang oras sa
Mayo 1, at mayroon kang 10 araw upang sumagot. Kaya dapat mong i-file ang iyong sagot, at
mag-email ng isang kopya sa kabilang panig, sa Mayo 11.
Kung kailangan mo o ng kabilang panig ng marami pang oras upang sumagot, Kailangan mong
makipag-usap at subukang sumang-ayon sa isang bagong petsa bago ka magtanong sa hukom ng
mas marami pang oras, maliban lang kung mayroong isang utos o order para sa walang
pakikipag-ugnayan sa pagitan ninyo.
•

Kung sumasang-ayon ka sa isang panibagong petsa, ipaalam sa korte gamit ang
Agreement & Order, SHC-1061 Word | PDF. Kung wala kang access sa isang notaryong
pang-publiko, maaari mong ipaliwanag ang iyong sitwasyong sa korte sa pamamagitan
ng pagpuno at pag-hain o pag-file ng Self-Certification (No Notary Available) form.
Maaari mong mai-file ang inyong kasunduan o agreement sa pamamagitan ng email.
Siguraduhing isama ang kabilang panig sa iyong email sa korte.

•

Kung hindi ka maaaring sumang-ayon at kailangan mong hilingin sa korte ng mas
maraming oras, mag-file ng isang motion at humiling ng isang extension. Basahin ang
tungkol sa motions. Maaari mong mai-file ang iyong motion sa pamamagitan ng email.
Siguraduhing isama ang kabilang panig sa iyong email sa korte.

Mayroon bang iba pang mga pagbabago o impormasyon?
Ang impormasyon sa mga FAQs na ito ay nagmula sa:
•

•

Unang update ng namumuno sa hukom para sa buong estado na administratibong utos ng
namamahala sa pagpaparelaks at pagsuspinde ng mga patakaran ng korte batay sa COVID-19
pandemya
Ang pangalawang update ng namumuno sa hukom para sa buong estado na administratibong
utos ng hukom o namamahala sa pagrerelaks at paguspinde ng ibat’s ibang batas sa Korte batay
sa COVID-19 Pandemya (Abril 24, 2020) na mayroon ding mga tiyak na pagbabago o gabay
tungkol sa mga tiyak na uri ng mga kaso, tulad ng pag-iingat o kostodiya o kriminal, at

•

espesyal na utos ng Chief Justice, Order No. 8135.

Basahin ang mga pangkalahatang pahayag ng hukom tungkol sa mga plano ng mga magulang sa
Patnubay para sa mga magulang tungkol sa plano ng magulang sa panahon ng COVID-19 pandemya.
Maaari mong basahin ang lahat ng mga order ng korte na gumawa ng mga pagbabago sa COVID-19
pahina ng pagtugon.

