Internal Use Only:
Date request received: ______________
ID type verified: ____________________
Date provided/mailed: ______________
Date of “Notice of Good Cause”, if
needed: _________________________
RMS Staff ID#: ____________________
Supervisor’s Name & Star #:
_______________________________
Unit Issued (circle one): SVU / CISU

Kahilingan para sa Ulat sa Insidente: Family Code § 6228
(Domestic Violence o Karahasan sa Tahanan, Sexual Assault o Sekswal na Pag-atake, Paniniktik, Human
Trafficking, o Pag-Abuso sa isang Nakatatanda o Dependent na Adult)

Kahilingan:

San Francisco Police Department
Seksyon ng Pamamahala Ng Mga Rekord
1245 3rd Street, San Francisco, CA 94158-2102
sfpd.records@sfgov.org

Sa ilalim ng CA Family Code § 6228, ang mga ulat sa pangyayari na hiniling ng isang biktima o ng kanilang kinatawan para sa mga
ibinibintang na krimen ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, paniniktik, human trafficking, at pag-abuso sa isang nakatatanda o
dependent na adult ay may karapatang makatanggap ng mga kopya sa loob ng limang araw ng trabaho mula nang hilingin ang mga ito,
maliban kung may umiiral na mabuting dahilan ng pagkaantala. Kung may mabuting dahilan, dapat ilabas ang mga ulat nang hindi lalampas
ng sampung araw ng trabaho matapos isagawa ang kahilingan.

SEKSYON 1

Pangalan ng humiling: ____________________________ Pangalan ng Biktima (kung iba sa Humiling):______________________
Telepono sa Pagkontak:__________________________ Email: __________________________@____________________________
Impormasyon ng Biktima: Petsa ng Kapanganakan: Buwan ___________ Araw ______ Taon ___________
Address: _______________________________________________ Lungsod, Estado, Zip: __________________________________
# ng Ulat ng S.F. Police: __________________________________________________________________________________
Petsa/Oras ng Pangyayari:

Lugar ng Pangyayari: ______________________________________

Uri ng Insidente (lagyan ng tsek ang isa): ☐ Karahasan sa Tahanan☐ Sekswal na Pag-atake☐ Paniniktik ☐ Human Trafficking
☐ Pag-abuso sa Nakatatanda o Dependent na Adult

☐ Nangangailangan ako ng pinabilis na kopya ng ulat sa insidente, para sa isang pagdinig sa hukuman na magaganap nang wala pang
limang araw mula ngayon (kinakailangang magsumite ng katibayan ng Paunawa sa Pagdinig ng Korte ng Kataas-taasang Hukuman
kasama ng form na ito).
☐ Alinsunod sa Family Code § 6228 ako ang pinangalanang biktima at dahil dito, humihiling ako ng kopya ng ulat sa insidente
(kung nilagyan ng tsek, lumaktaw sa “Seksyon 2” para sa mga hinihinging identipikasyon).

o
☐ Alinsunod sa Family Code § 6228 isa akong awtorisadong kinatawan at dahil dito, humihiling ako ng kopya ng ulat sa insidente.
☐ Ang Biktima ay buhay at ako ay (lagyan ng tsek ang naaangkop na kahon)
☐ Isang magulang, tagapag-alaga, o anak na nasa hustong gulang ng biktima, o isang kapatid na nasa hustong gulang ng
biktima na 12 taong gulang o mas matanda.
☐ Isang abogado para sa biktima. State Bar Blg.:_______________________________
☐ Isang conservator ng biktima.

☐ Ang Biktima ay namatay at ako ay (lagyan ng tsek ang naaangkop na kahon)
☐ Ang buhay na asawa.
☐ Isang buhay na anak ng namatay na 18 taong gulang o higit pa.
☐ Isang domestic partner, gaya ng nilinaw sa subdibisyon (a) ng Seksyon 297.
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☐ Isang buhay na magulang ng namatay.
☐ Isang buhay na kamag-anak na nasa hustong gulang.
☐ Ang personal na kinatawan ng biktima, tulad ng tinukoy sa Seksyon 58 ng Probate Code, kung mayroong itinalaga.
☐ Ang itinalagang pampublikong tagapangasiwa.
☐ Bilang kinatawan hindi ako napatunayang nagkasala sa pagpatay sa unang digri, tulad ng nililinaw sa Seksyon 189 ng Penal
Code, ng biktima o sinumang tao na kinilala sa face sheet ng ulat sa insidente.
☐ Hindi ako ang suspect o pinaghihinalaang nagkasala sa kasong ito.

SEKSYON 2

Kinakailangang identipikasyon:
• Anumang kasalukuyang identipikasyon, kabilang ang balidong driver's license, SF City ID card, ID card na inisyu ng estado, o pasaporte.
• Kailangan ding magpakita ng isang tagapag-alaga ng kopya ng kanilang mga sulat ng pagiging tagapag-alaga.
• Ang isang abogado para sa mga biktima ay dapat magpakita ng ID at nakasulat na katibayan na sila ang mga abogado para sa biktima.
• Ang isang conservator ng biktima ay dapat magpakita ng ID at isang kopya ng kanilang mga sulat ng conservatorship.
• Ang isang personal na kinatawan (magulang, tagapag-alaga, anak na nasa hustong gulang, o kapatid na nasa hustong gulang) ng biktima,
kung buhay ang biktima at hindi siya ang paksa ng conservatorship, ay dapat magpakita ng ID at nakasulat na awtorisasyon, na nilagdaan
ng biktima.
• Ang isang kinatawan ng biktimang namatay ay dapat magpakita ng certified copy ng death certificate o iba pang sapat na ebidensya ng
pagkamatay ng biktima sa oras na isinagawa ang kahilingan.
• Kapag hindi nakapagbigay ang biktima ng photo ID sa panahong hiniling ito, maaaring magbigay sa biktima ang Departamento, sa
sarili nitong pagpapasya, ng kopya ng ulat sa insidente kapag makapagbibigay sila ng iba pang kasiya-siyang katibayan ng kanilang
pagkatao.

SEKSYON 3

Mangyaring ipahiwatig kung paano mo nais na matanggap ang hiniling na ulat sa insidente. Kung isinumite mo ang iyong
kahilingan nang personal at na-verify ang iyong pagkatao, mayroon kang opsyon para tanggapin ang ulat sa insidente sa
pamamagitan ng Email o U.S. Mail. Kung isinumite mo ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng Email o U.S. Mail,
kakailanganin mong i-pick-up ang ulat sa insidente nang personal nang ma-verify ng SFPD ang iyong pagkatao. Magbigay
ng 5 araw ng trabaho mula sa petsa ng iyong kahilingan para sa pagpoproseso:
 U.S. Mail (Kinakailangang magkaroon ng legal sized na sobreng may selyo at naka-address sa sarili para maiproseso ang iyong ulat).
 Email: ___________________________________________________________________________________
 I-pick-up sa 1245 3rd Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94158, Lunes-Biyernes (8:00am – 5:00pm), sarado
tuwing weekends at holidays. Pakitawagan ang 415-575-7232 upang kumpirmahin kung handa nang i-pick up ang
iyong ulat.
Ipinapahayag ko sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang
ipinahayag sa itaas ay totoo at tama:

Lagda

Petsa

Sa kalagayang wala sa iyo ang numero ng kaso, o hindi malinaw sa iyo kung isa kang awtorisadong kinatawan para sa kahilingang ito, o nasa labas ka ng San
Francisco at hindi ka makapagsumite o makapag-pick up nang personal, pakikontak ang Crime Information Services Unit (CISU) sa 415-575-7232 para sa
tulong.
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