
  

001  

Nayrebiso 6/2017  

 

 

Saan mo ibaga nga 
“SAAN” Aginggana 

“MAAMWAN” 
Pagtuladan dagiti mangted taripato tapno mangtag-
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PANANGRUGI 
 

Ti “pannakaammo” ket panangammo kadagiti polisiyo ken nangnangruna nga kayat 

na nga saw-en ket iti pannakaammo dagiti kasapulan ken tukad ti kinataeng dagiti 

ubbing/agtutubo. Kasapulan iti mayat a panagukom tti Nagannakan a 

Panagdesisyon panggep iti Normal a Kasasaad. 

 

Dagiti naala a mangted taripato ken mangted taripato ti Child Caring Institution (CCI) 

ket kasapulan nga agusar iti risonable ken naalluad nga pagtuladan ti nagannak nu 

kitaen da nu mabalin nga palubusanen dagiti ubbing/agtutubo nga agpartisipar iti 

ekstrakurikular, sosyal, ken kultural nga aktibidades nga mayannatup iti tawen ken 

pannakasucog ti ubbing/agtutubo.  

 

Iti trabahador ti CWS ken dagiti naala a mangted taripato ket masapul nga 

agkakadwa nga agtrabaho tapno masiguro dagiti aktibidades ken oportunidad para 

kadagiti ubbing/agtutubo nga adda iti sadinong ti panangtaripato. Dagitoy nga 

salsaludsod ken sungsungbat ket naypresentar kas pagtuladan ken saan a maysali 

iti kada sitwasyon wenno senaryo. Makikonek ka ken iti social worker mo wenno 

ubing/agtutubo nga GAL/CASA para kadagiti sungsungbat iti banag nga saan nga 

naysurut iti daytoy a dokumento wenno para iti panakalawlawag pay.  
  

  
  

  

*Dagiti disclaimer panggep iti Hawai‘i Administrative Rules (HAR) ken Hawai’i 

Revised Statutes (HRS) iti daytoy a dokumento: Saan da nga bukbuklen iti 

amin nga paglintegan ken mabalin dagitoy nga agsabali isu nga pangngaasim 

ta sukisuken ken kitaen nu iti HAR ken HRS ket nagbaliwen.  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

© 2016 State of Hawai‘i Department of Human Services, Child Welfare Services  

  



  
3  

Nayrebiso 6/2017  

 

EKSTRAKURIKULAR, SOSYAL, KULTURAL KEN 

ESPIRITWAL NGA AKTIBIDADES 
  

Saludsud 1: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga addaan sadinong taripato 

ket mapalubusan ga agpartisipar iti panagayayam ken panangatendar 

iti sosyal nga aktibidades/ububra?  
  

Sungbat: Wen. AMIN nga ubbing/agtutubo nga addaan sadinong taripato, uray nu adda 

da iti naala a balay pampamilya wenno adda da iti Child Caring Institution, kasapulan ken 

maiparbeng nga maikka da iti oportunidad ken kapadasan nga maykannatup iti tawen da 

ken kinataeng. Daytoy ket kayramanan iti partisipayon iti sosyal nga aktibidades, 

panakapaliwliwa, salsala sadjay eskwela, kultural, relihiyoso, ken pangkomunidad nga 

aktibidades. Iti ubing/agtutubo nga agpartisipar iti panagayayam, uray pay nu babaen ti 

eskwelada wenno komunidad da ket normal laeng a parte ti kinaubing.  
  

Iti panangted pammalubos ken panangpapigsa nakem iti ubing ket nakadepende iti tawen 

ken tukad ti kinataeng, tapno makisinnarita iti mayannatup nga sosyal ken ekstrakurikular 

nga aktibidades tapno maital-o iti sosyal a pannakasucog, nu maaprubaran, maadaan ti 

kontak kadagiti miyembro ti pamilya, addaan iti pannakabalin nga mangusar iti selpon, 

addaan iti risonable nga curfew, ken panagbyahe ken iti sabal inga agtutubo wenno 

nataengan.  
  

  
 Hawaii Revised Statutes 587A Child Protective Act  
587A-42 Edukasyonal, medikal, dental, ken panangliwliwa nga kaskasapulan. Kalpasan iti umuna nga aldaw 

ti pannakaypapan, iti naala nga pamilya iti ubing ket kasapulan nga addaan iti awtoridad, para iti ubing nga 

naykabil iti taripato ti naala a pamilya:   
(1) Nga mangpalubos iti rutin nga edukasyonal ken liwliwa nga kasapulan ken aktibidades.  
Hawaii Administrative Rules Title 17-1625 Panaglisensya iti Naala a Pampamilya nga Balay Taripato para 

kadagiti Ubbing ken Hawaii Administrative Rules 17-1627 Panangted Lisensya kadagiti Child Caring 

Institutions  
  

Hawaii Administrative Rules 17-1625-36 Miyembro iti Naala nga Balay Taripato. (a) Iti nataripato nga ubing 

ket kasapulan nga maaywanan kas maysa a miyembro ti pamilya.   
  

 Hawaii Administrative Rules 17-1625-41 Panangliwliwa ken Sosyal a Aktibidades. (a) Iti balanse nga inaldaw 

nga programa ket kayramanan iti inana nga mayannatup iti tawen ti ubing, regular nga oras ti pannangan, ken 

panangliwliwa ket kasapulan nga mayted para iti mataripato nga ubing.  (b) Iti mangted taripato nga pamilya 

ket kasapulan nga makitinnulong iti ahensia, wenno iti ligal a kustodyan iti agwaywayas nga pannakaypapan, 

papigsaen ti ricna ti ubing nga agpartisipar iti sosyal ken panangliwliwa nga aktibidades iti komunidad.   
  

 Hawaii Administrative Rules 17-1625-44 Relihiyon ken Kultura. Iti relihiyoso nga pammati ken kultural nga 

pamana iti tunggal maysa ket kasapulan nga maydayaw. Iti ubing ket kasapulan nga maikkan iti oportunidad 

nga agatendar ti simbaan, templo, Sunday school, ken relihiyo ken kultural nga aktibidades ti ligal nga 

kustodyan iti ubing, wenno nu awan isuda, iti pilyen ti ubing.  
  
Hawaii Administrative Rules 17-1627-33 Sosyal nga biag ken Oras ti Liwliwa. (a) Iti programa ket kasapulan 

nga mangted ti mayannatup nga tawen ken pannakasucog iti oportunidad nga panakikadwa ti ubing.  (b) 

Sarungkaran nga kadwa iti ligal a kustodyan, kabagyan, wenno gagayyem ket kasapulan nga mapapigsa ken 
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maikkan ti oportunidad para kadagiti panangbisita nu dagitoy a panangbisita ket para iti pagimbagan ti ubing. 

(c) Iti panangbisita ket saan nga masapul nga mausar kas ramit ti panangdisiplina wenno pananggunggona.   
 

 

Saludsud 2: Iti ubing/agtutubo kadi ket mabalin nga mapan agsurfing 

ken/wenno agbody boarding, aglangoy, agdive (baybay/danom nga 

aktibidades)? 

  

Sungbat: Wen. Iti naala nga mangted taripato wenno iti staff ti Child Caring Institution ket 

kasapulan nga maamwan ti napadpadasan ken abilidad ti ubbing/agtutubo, tapno aramiden 

daytoy nga aktibidad sakbay nga ited da iti pammalubos da.  Iti tukad ti panangtarabay ket 

nakadepende iti tawen ti ubing/agtutubo ken iti abilidad ti ubing/agtutubo ng aglangoy.  

  

Sadjay Hawaii, iti baybay/danum a aktibidades ket perm inga kadaywan para iti pamilya. 

Dagitoy nga aktibidad ket agbaliw baliw iti tukad ti kinatalged ken peggad, iti Naala a 

Mangted Taripato ken iti staff ti Child Caring Institution ket kasapulan nga maamwan ken 

maawatan iti nayparaman nga peggad ken ti abilidad ti ubing/agtutubo iti partikular nga 

lugar tapno agpartisipar iti nangatngatu nga peggad nga aktibidades sakbay nga mabalin 

da nga ited ti pammalubos da.  
  
  

Saludsud 3: Dagitay kadi tatta-o nga agpartisipar iti komunidad, kultural, 

ken ekstrakurikular nga aktibidades kadwa iti ubing/agtutubo ket 

kasapulan nga agpabackground clearance sakbay nga ti ubing ket 

makapagpartisipar iti maysa nga aktibidad?  
  

Sungbat: Saan. Iti panangbackground screen kadagiti tatta-o ket saan a kasapulan para 

iti ubing ket makapagpartisipar iti ubing/agtutubo ti komunidad, kultural, ekstrakurikular nga 

aktibidades. (Dag)iti laeng lisensyado nga Naala nga Mangted Taripato, nu sadinno ti 

nakaypapanan dagiti ubbing/agtutubo ken amin nga nataengan nga miyembro ti 

sangkabbalayan nga agnanaed kadwa ti naala nga mangted taripato iti agkasapulan nga 

mangsabet dagiti kasapulan nga panagfingerprint tapno makapagpalisensya, clearance 

aggapu iti Hawaii State Criminal History Background ken clearance nga aggapu iti the 

Child Abuse and Neglect (CA/N).  Dagitoy nga kasapulan para criminal nga paspasmac 

ken background ket nakaykabil sadjay paglintegan ti panaglisensya ken Hawaii Revised 

Statute.  
  

 
Kitaem iti Hawaii Administrative Rules (HAR) 17-1625 Panaglisensya iti Naala a Pampamilya nga Balay 

Taripato para kadagiti Ubbing §17-1625-17 Kasapulan iti personal a kwalipikasyon.  
  

  
Hawaii Revised Statutes (HRS) §346-17 Dagiti organisasyon para iti pannakaypapan, child caring 
institutions, ken dagiti naala a pampamilya nga balay taripato; addaan awtoridad, panangimbestiga iti, ken 
pagtuladan para.  

(j) Iti departamento wennoo dagiti naytudeng ti daytoy nga departamento ket kasapulan nga mangdawat iti:   
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(1) Iti record iti kriminal a paspasamac gapu iti data ti Hawaii criminal justice data center iti amin nga 

mangoperate, trabahador, ken baru nga employado iti institusyon para ti child care institutions, 

organisasyon para ti child placing, ken naala nga pampamilya nga balay taripato, kayramanan iti 

amin a nataengan nga agnanaed iti naala nga pampamilya nga balay taripato, nga masakup iti 

panaglisensya maipanggep iti section 846-2.7; ken  
(2) Iti panangabuso ti ubing ken panangliway ti registry check iti amin nga mangoperate, 

trabahador, ken baru nga employado iti institusyon para ti child care institutions, 

organisasyon para ti child placing, ken nataengan nga agnanaed sadinong naala nga 

pampamilya nga balay taripato nga masakup iti panaglisensya maipanggep iti 

pangdepartamento nga paglinlintegan.  
  

 

Saludsud 4: Adda kadi iti pondo nga agappu iti Departamento tapno 

mangtulong nga mangbayad iti dadduma nga magastos para 

kadagitoy nga ekstrakurikular nga aktibidades?  

Kas pangarigan: komunidad a panagfutbol, panagadal nga agsala, 

panagcheerleading, ken dadduma pay.   
  

Sungbat: Wen. Dagiti naala nga mangted taripato ket mabalin nga damagen iti social 

worker ti ubing/agtutubo tapno tumulong nga mangbayad iti gatad dagitoy nga 

ekstrakurikular nga aktibidades.  Iti trabahador ket mangkita iti mabalin nga pondo gapu iti 

Sistema ti panagbayad iti Departamento kasta met gapu iti *Panangpasaayat nga pondo 

ken *Ho’ola Na Mana’o (Gagayyam iti Ubbing ti Justice Center) a pondo. *limitado nga 

mabalin nga pondo iti sagtunggal tawen 
   

Saludsud 5: Ana iti liabilidad iti Naala nga Mangted Taripato ken 

addaan-site nga staff ti Child Caring Institution (CCI) staff iti 

panangpalubos da iti ubing/agtutubo tapno agpartisipar iti 

maykannatup ti tawen nga aktibidades? 

  

Sungbat:  Iti Naala nga Mangted Taripato ken addaan-site nga staff ti Child Caring 

Institution ketsaan nga mabalin nga pabasulen para iti peggadgapu iti aramid mismo iti 

ubing/agtutubo nga nagpartisipar iti aktibidades nga naaprubaran ti Naala nga Mangted 

Taripato wenno addaan-site nga staff ti CCI basta la ketdi ti mangted taripato wenno 

addaan-site nga staff ket nagtignay nga addaan iti risonable ken naalluad nga 

pagtuladan iti nagannak. Kas panangnayun, iti mangted taripato ken iti addaan-site nga 

staff ket kasapulan nga mangtal-o iti kasasaad nga normal para iti ubing ti kinaattidog nga 

mabalbalin ken kasapulan nga palubusan iti ubing/agtutubo nga makipartisipar iti 

mayannatup-tawen nga aktibidades sadjay balay, eskwela, ken iti komunidad. (Preventing 

Sex Trafficking and Strengthening Families Act (P.L. 113-183/H.R. 4980 Seksyon 111 

Panangsuporta ti Normal a Kasasaad para kadagiti Ubbing nga addaan sadinong Taripato). 
  

Hawaii Revised Statutes (HRS) §346-17 Dagiti organisasyon para iti pannakaypapan, child caring 
institutions, ken dagiti naala a pampamilya nga balay taripato; addaan awtoridad, panangimbestiga iti, ken 
pagtuladan para. 

 “Tumutop a Imunidad ”-Kas naypakaawat iti HRS 346-17 Anyaman a naala mangted taripato wenno 

institusyon nga panangtaripato iti ubing ket mangruar ti copia ti pagiwarnac nga sertipiko ti panangamong nga 

maykannatup kadaytoy a seksion ket maaddaan ti imunidad ti layabilidad a rebbeng iti aksyon a sibil nga para ti 

panangala iti danyos panggep ti dunor, papatay, wenno pannakaawan ti tao wenno sanikua nga nagresulta iti 
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panangipalubos ti ubing nga mapan sinong fasilidad pangtaripato tapno makipartisipar kadagiti ekstrakurikular, 

panangpabaknang, kultural, wenno pannakikadwa nga aktibidades; nu la ketdi iti panangpalubos ket maysang-

ayon iti risonable ken naalluad nga pagtuladan ti panangpadakkel ti annak kas naypakaawat sadjay Kodal iti 

Estados Unidos Titulo 42 Seksyon 675 (10) (A). 

  

Saludsud 6:  Iti kadi calicagum ti nakayanakan a nagannak ket masapul 

nga masurut nu kaspangaringan nga adda ti madi panagkikinnaawatan 

panggep iti aktibidades nga pakayramanan ti ubingda/agtutuboda?  

  

Sungbat: Iti calicagum ti nakayanakan a nagannak key maykonsiderar ken maykabil iti 

casanguanan iti Family Court, the GAL, ken ti abogado ti nagannak, para iti desisyon ti 

rekomendasyon mi nga iti ubing/agtutubo ket agpartisipar iti aktibidades nga saan 

anamongan ti nagannak. Daytoy banag ket kasapulan nga maala casanguanan iti FCT.  

Dagiti nagannak ket addaan da ti paglintegan habang iti ubing da ket adda iti FC ken nu 

isuda ket sumupiat, adaan tayo ti obligasyon nga kasapulan nga mangngegan dagitoy 

casanguanan iti FCT.  
  

Iti Departmento ken dagiti Naala nga Mangted Taripato ket kasapulan nga agablin nga 

sensitibo kadagiti maybaga ti nagannak ti ubing/agtutubo kas nu ana nga tipo ti 

aktibidades nga kayat da nga pakipartisiparan iti ubing/agtutubo da, kayramanan iti 

panangaramid iti desisyon.  

 

Nayon pay, dagiti aktibidades ket saan mablin nga napatpateg kaysa dagiti plano a kaso 

wenno dadduma pay naybaba-korte nga kasapulan.  Kaspangarigan, nu iti bakasyon ti 

pamilya ti Naala a Mangted Taripato ket isu ti panggep tapno maliwayan ti ubing/agtutubo iti 

nakaiskedyul nga panangbisita iti nakayanakan a nagannak, iti ahensia ken iti naala a 

mangted taripato ket kasapulan nga makitinnulong ken iti nakayanakan a nagannak para iti 

panangaramid iti alternado nga iskedyul panangbisita.   
  

Saludsud 7: Dagiti kadi nakayanakan nga nagannak ket mapalubusan nga 

umatendar iti araramid sadjay eskwela, panagayayam, kultural ken relihiyoso nga 
araramid iti ubingda/agtutubo da?  

  

Sungbat: Wen. Iti pannakayraman ti nakayanakan nga nagnnal iti ubingda/agtutuboda ket 

maytultulok, ngem nu pay kasta dagiti naala nga mangted taripato ket kasapulan nga 

kumonsulta nga umuna kadagiti empleyado ti CWS ken/wenno GAL sakbay nga palubusan 

ti anyaman nga tipo ti kontak.  
  
Hawaii Administrative Rules 17-1625-47 Panangpreserba ti Pamilia (a) Iti kangrunaan a araramiden ti naala a 

mangtaripato nga pamilya ket tapno masigurado nga addaan kontak iti kakabsat, bayolohikal a nagannak, 

kabagyan, kaamammo, ken naadayu nga kabkabagyan.  (b) Addaan ti pannkalacsid dagiti relasyon nga direkta 

nga ipagbawbawal ti korte pampamilya, dagiti naala a mangtaripato nga pamilya ket kasapulan nga papigsaan 

dagiti nataripato nga ubbing tapnon imentenar dagitoy nga dati nga addan nga relrelasyon ti pamilya.   
Hawaii Administrative Rules 17-1627-33 Sosyal nga biag ken Oras ti Liwliwa. (a) Iti programa ket kasapulan 

nga mangted ti mayannatup nga tawen ken pannakasucog iti oportunidad nga panakikadwa ti ubing.  (b) 

Sarungkaran nga kadwa iti ligal a kustodyan, kabagyan, wenno gagayyem ket kasapulan nga mapapigsa ken 
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maikkan ti oportunidad para kadagiti panangbisita nu dagitoy a panangbisita ket para iti pagimbagan ti ubing. 

(c) Iti panangbisita ket saan nga masapul nga mausar kas ramit ti panangdisiplina wenno pananggunggona.   

  

Saludsod 8: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga naypan iti Child Caring 

Institutions ket addaan kalintegan nga agpartisiparr iti komunidad, 

ekstrakurikular, ken sosyal nga aktibidades kas dagiti ubbing/agtutubo nga 

naypan iti naala a balay taripato? 

  
Sungbat: Wen, iti parte ti nayted nga staff ti i Child Caring Institution (CCI) keta wan 

nagdumaan da ken iti Naala a Mangted Taripato nu ti pagsasaritaan ket iti panangsigurado 

nga dagiti agtutubo ket maikkan tu normal a kasasaad gapu iti panangted kadakwada iti 

oportunidad tapno makipartisipar iti mayannatup ti tawen ken pannakasucog nga komunidad 

ken ekstrakurikular nga aktibidades.  

Iti sagtunggal maysa nga nalisensyahaan ti Departamento nga Child Caring Institution ket 

kasapulan nga mangkabil iti maysa tapno aging “mangted tripato“ nga responsible iti 

panangaramid ti desisyon para iti sagtunggal maysa nga ubing nga adda sadinong 

panangtaripato da.  Iti maysa a tao ket kasapulan nga maylasin kas mangted taripato, ket 

saan a komiti wenno opisina.  

Hawaii Administrative Rules 17-1627-33 Sosyal nga biag ken Oras ti Liwliwa. (a) Iti programa ket kasapulan 

nga mangted ti mayannatup nga tawen ken pannakasucog iti oportunidad nga panakikadwa ti ubing.  (d) Iti 

oras ti liwliwa ket kasapulan nga mapaysabet na iti ubing dagiti sumaganad nga programa nga:  (1) Addaan 

panangbagay, mabalin ti amin, ken mayannatup para ti tukad ti pannakasucog ti ubing; (2) Palubusan ti ubing 

nga addaan wayway nga agpili iti aktibidades para iti oras ti liwliwa; (3) Palubusan ti ubing, basta posible, 

tapno agbalin nga aktibo nga managpartisipar iti mayannatup nga grupgrupo ti komunidad; ken (4) Bigbigen iti 

kasapulan ti ubing nga agmaymaysa nu dadduma nga oras.   
 

Saludsud 9: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga adda iti balay taripato ken Child 
Caring Institutions ket mabalin nga umatendar iti simbaan ken kultural nga 

aktibidades nga mapili da?  
 

Sungbat: Wen. Dagiti uubing/agtutubo nga adda ti sadinong taripato ket maypalubos nga 

agatendar iti simbaan ken agpartisipar kadagiti kultural nga aktibidades nga napateg 

kadakwada ken mapadasan dagitoy nga aktibidades nga addaan wenno awanan iti 

panangtarabay ti nataengan nga addaan pammalubos iti naala a mangted taripato.  

Dagoto naala a mangted taripato ket isu ti mangkita kadagiti tawen ken tukad ti kinataeng 

iti ubing/agtutubo nga adda sadinong ti taripato tapno mangaprubar iti saan a natarabayan 

nga panangatendar ti simbaan ken kultural nga aktibidades.   
Hawaii Administrative Rules Title 17-1625 Panaglisensya iti Naala a Pampamilya nga Balay Taripato 

para kadagiti Ubbing ken Hawaii Administrative Rules 17-1627 Panangted Lisensya kadagiti Child Caring 

Institutions  
 Hawaii Administrative Rules (HAR) 17-1625-44 Relihiyon ken Kultura. Iti relihiyoso nga pammati ken 

kultural nga pamana iti tunggal maysa ket kasapulan nga maydayaw. Iti ubing ket kasapulan nga maikkan iti 

oportunidad nga agatendar ti simbaan, templo, Sunday school, ken relihiyo ken kultural nga aktibidades ti 

ligal nga kustodyan iti ubing, wenno nu awan isuda, iti pilyen ti ubing.  
 Hawaii Administrative Rules 17-1627-32 Relihiyon ken kultura. (a) Iti institusyon ket kasapulan nga 

mangaramid iti kasuratan panggep iti nainrelihyonan nga ar aramid iti uneg ti institusyon.  (b) Iti institusyon 

ket agbalin nga responsible iti panangted kadagiti ubbing ti oportunidad para iti nainrelihiyonan nga 

edukasyon ken padpadas nga saan nga kumontra para iti naybaga nga calicagum iti tao nga addaan 
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kalintegan nga mangkeddeng iti relihiyo nga praktis ti ubing.  (c) Iti institusyon ket mangbigbig, mangpapigsa, 

ken mangsuporta iti nainrehiyonan nga pammati iti ubing, kultural a pamana, ken sasa-o.   

  

Saludsud 10: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga adda sadinong ti 

panangtaripato ket mapalubusan nga umatendar wenno maturog 

kadagiti gagayyem wenno kabagyan da?  
  

Sungbat: Wen. Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga adda sadinong ti panangtaripato ket 

mabalin nga maturog kadagiti gagayyem wenno kabagyan da aginggana duwwa nga 

aldaw basta maaprubaran iti Naala nga Mangted Taripato. Dagiti naala nga mangted 

Taripato ket kasapulan nga mang-usar it risonable ken naalluad nga pagtuladan ti 

nagannak iti panangammo nu ikkan da iti pammalubos nga maturog agpaknag.  
 

*Iti Naala nga mangted taripato ket saan na nga palubusan iti panagturog ti sabali nga 

pagtaengan nu adda iti maybaba ti korte nga paglintegan wenno plano nga serbisyo 

(kitaem ti Seksyon 1 paragrap 5 Dati nga Addan a Baon ti Korte) nga mangatipa iti 

panangturog ti sabali wenno iti trabahador nga CWS ti ubing ket nangibaga nga madi 

mabalin nga makiturog ti ubing kadagiti naybaga na nga espisipiko a (tat)tao.  

Sumagmamano nga makatulong nga paglintegan para iti agpaknag nga panagruar:  

Dagiti naala nga mangted taripato ket kasapulan nga makipatang kadagiti 

nagannak nu iti ubing/agtutubo ket maturog ti sabal inga balay tapno maliclican iti 

pannakadepende laeng iti ubing panggep iti panakipagkomunikar ti amin nga 

impormasyon ken iti nagannak. Sinnu dagiti naytuding nga tao sadjay balay? 

Panecnecan iti pagaalan ken pangituludan nga oras ken lokasyon.  Ana dagiti plano para 

iti rabii? Dagiti alerji ti ayup wenno makmakan, dagiti agas nga kasapulan nga mainom. 

Nu agsabli ti plano, siguradwem nga ammuna da ti tumawag tapno makayted ka iti berbal 

a panangpalubos. Mangaramid ti plano nu iti ubing/agtutubo ket agbalin nga saan a 

kumportable. Aginnala ti numero ti selpon iti nagbaetam ken iti nagannak.  Ited iti 

ubing/agtutubo iti numero ti selpon MO.  
  

Hawaii Administrative Rules (HAR) 17-1625-46 Iti kinaawan ti Ubing sadjay Naala a Balay Taripato.  Iti daytoy 

nga paglintegan ket mangsuporta iti Normal a Kasasaad para kadagiti ubbing ken agtutubo nga adda iti 

sadinong pangtaripato gapu iti panangibaga nga, “Nu iti ubing ket awan iti naala nga pampamilya nga balay 

taripato para iti agpaknag wenno nabaybayag pay, NGA ADDAAN PANNAKALACSID ITI PANANGTUROG 

KADAGITI GAGAYYEM WENNO KABAGYAN ITI AGINGGANA DUWWA NGA ALDAW KADWAAN TI 

PAMMALUBOS TI NAALA A PAMILYA.”  

  

Saludsod 11:  Para iti ubing/agtutubo sadinong ti pangtaripato tapno 

makatalinaed nga agpaknag iti balay ti gayyem, kasapulan kadi nga dagiti 
nataengan nga agnanaed sadjay balay ti gayyem ket lumasat iti pannakacheck 

para iti Panangabuso ti ubing ken Panangliway (CA/N) ken Hawaii State 

Criminal History Check? 

Sungbat: Saan. Iti nagannak ti ubing ket saan a maykonsiderar kas naala a mangted 

taripato ken saan da nga masapul nga lumasat iti pannakabackground check.  Iti laeng 

Naala a Mangted Taripato ken nangampon nga nagannak, dagiti nataengan nga 
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miyembro ti sangkabbalayan da, ken staff ti Child Caring Institutions iti masapul nga 

lumasat iti pannakabackground check.  

 Hawaii Administrative Rules (HAR) 17-1625 Panaglisensya iti Naala a Pampamilya nga Balay Taripato para 
kadagiti Ubbing  
 

§17-1625-17 Kasapulan iti personal a kwalipikasyon.  

(b)   Iti ahensia nga makaawat iti aplikasyon ket masapul nga mangarami ti Kriminal a Paspasamac, Registry 

check ti panangabuso ti ubing ken panangliway, panangkita ti Background, ken anyaman nga 

kasapulan nga panangcheck, kas panangcheck ti pagtrabtrabahuan, kadagiti aplikante, empleyado, 

ken miyembro ti sangkabbalayan.  
Hawaii Revised Statutes (HRS) §346-17 Dagiti organisasyon para iti pannakaypapan, child caring 
institutions, ken dagiti naala a pampamilya nga balay taripato; addaan awtoridad, panangimbestiga iti, ken 
pagtuladan para.  

(j) Iti departamento wennoo dagiti naytudeng ti daytoy nga departamento ket kasapulan nga mangdawat iti:   
(1) Iti record iti kriminal a paspasamac gapu iti data ti Hawaii criminal justice data center iti amin nga 

mangoperate, trabahador, ken baru nga employado iti institusyon para ti child care institutions, 

organisasyon para ti child placing, ken naala nga pampamilya nga balay taripato, kayramanan iti 

amin a nataengan nga agnanaed iti naala nga pampamilya nga balay taripato, nga masakup iti 

panaglisensya maipanggep iti section 846-2.7; ken  
(2) Iti panangabuso ti ubing ken panangliway ti registry check iti amin nga mangoperate, 

trabahador, ken baru nga employado iti institusyon para ti child care institutions, organisasyon 
para ti child placing, ken nataengan nga agnanaed sadinong naala nga pampamilya nga balay 
taripato nga masakup iti panaglisensya maipanggep iti pangdepartamento nga paglinlintegan.  

 

PANAGBYAHE  
 

Saludsod 12: Iti kadi ubing/agtutubo ket mabalin nga agbyahe nga 

kadwa ti Naala nga Mangted Taripato mapan iti Asideg nga Isla wen 

rumwar iti estado?  
 

Sungbat: Wen, basta addaan pannakaapurubar iti CWS, iti Korte Pampamilya, iti GAL, ken 

iti nagannak. Dagiti naala nga mangted taripato ket maital-o nga alaen iti ubingda/agtutubo 

da tapno agbakasyon nga kadwada. 
 

 Daytoy ket kasapulan iti naabanse a panagplano ken ti Naala a Mangted Taripato, iti 

trabahador ti CWS ken iti Pampamilya a Korte kas dda iti naduma duma nga tukad nga 

kasapulan nga mapalpas tapno makapagbyahe iti ubing/agtutubo (kitam dagiti proseso dita 

baba). Bagaan ti nagannak nga nasaksakbay para iti plano nga panagbyahe ken ipaawat 

nu kasatno nga dagiti benepisyu nga maawat dagiti ubing/agtutubo gapu iti daytoy nga 

panagbyahe ket makaytulong met kadagiti nagannak nga makarikna tin nam-ay para iti 

panangpalubos ken panangsuporta iti panagbyahe ti ubingda. 
 

Dagiti adda baba nga Paglintegan iti Child Welfare Services panggep iti panangbyahe ti 

ubbing/agtutubo nga kadwa dagiti naala a mangted taripato da.   
 

Boluntaryo nga Fasilidad Pangtaripato: Tapno makabyahe iti ubbing/agtutubo nga kadwa ti 

naala a mangted taripato nga agbyahe iti ruar ti isla weno ruar ti estado, iti trabahador nga 

naytuding para iti ubing ket kasapulan nga agaramid ti pamuspusan tapno mabagaan dagiti 

nagannak ken tapno maala ti pammalubos da. Nu saan nga palubusan iti nagannak, dagiti 

ubbing/agtutubo ket saan a makabyahe. Nu iti nagannalk ket umanamong nga iti ubing ket 
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mabalin nga agbyahe, iti trabahador ti CWS ket mangala ti kasuratan nga pakakitaan ti 

pammalubos ti nagannak.  
 

Fasilidad Pangtaripato (kaso ti korte): Tapno makabyahe ti ubing/agtutubo nga kadwa ti 

naala a mangted taripato, iti trabahador nga nakatuding ti ubing ket mangaramid 

pamuspusan tapno maipakaammo kadagiti nagannak ken mangala ti pammalubos.  Nu 

umanamong iti pammalubos ti nagannak ken iti CASA/GAL, iti departamento ket 

pakaamwan iti korte nga awan panagkontra nagannak ken CASA/GAL ken ikkan da iti korte 

ti petsa ti panagbyahe ken destinasyon, gandat ti panagbyahe ken nu sadinno ti 

pagumyanan iti ubing/agtutubo ken iti naala a mangted taripato.  
 

Nu adda man panagkontra ti nagannak wenno iti CASA/GAL panggep ti panagbyahe iti 

ubing/agtutbo kadwaan ti naala a mangted taripato, iti Departamento ket masapul nga 

damagen ti Departamento ti Abogado Heneral (DAG) tapno mangipasa ti mosyon. Iti 

Pampamilya nga Korte ket agdingngeg kadaytoy a pakasaritaan ken mangibaba ti desisyon 

nu mapalubusan ti ubing/agtutubo nga agbyahe.  
 

**Para iti biglaan nga panagbyahe, sigud nga kontaken iti social worker ti ubing.  
 

***Iti panagbyahe nga Internasyunal ket makasapul iti nasken nga adadu nga abanse nga 

panagplano.  
 

Nu masapul ti pondo tapno agbayad para iti pamasahe ti ubing nga mapan iti bangir nga 

asideg a isla ken/wenno iti sentro, makisinnarita iti trabahador ti CWS kas ti DHS ket 

makatulong para ti pamasahe iti ubing/agtutubo nga agbakasyon kadwaan ti naala nga 

mangted taripato.  
 

LBGTQ  
 

Saludsud 13: Iti kadi naalluad a pagtuladan ti nagannak ket mayaplikar 

kadagiti tomboy, bading, bisekswal, transgender , ken dagiti 

mangkekwestiyon nga ubing/agtutubo?  
 

Sungbat: Wen. Iti normal a kasasaad ken naalluad nga pagtuladan ti nagannak ket 

mayaplikar iti amin nga ubbing/agtutubo nga adda iti sadinong ti panangtaripato ken saan a 

maisabali kadagiti ubbing/agtutubo nga maiIasin kas LGBTQ.   
  

Panangsigurado nga iti Naala nga Mangted Taripato ken/wenno iti Child Caring Institution 

ket silulukat iti amin nga pagsisinnabali, kayramanan ti puli, etnisidad, disabilidad, relihiyon, 

kinatao, ken sekswal nga oryentasyon, ket makatulong tapno masigurado nga amin nga 

ubbing/agtutubo nga adda iti balay taripato ken/wenno Child Caring Institutions ket 

makaricna ti talged ken isu da pay ket dumakkel nga agabalin nga nataengan nga 

mangarakup iti naduma-duma nga panagsisinnabali uray nu anya pay nga porma.  
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Saludsud 14: Iti kadi panangted ti kasasaad nga normal para kadagiti 

LGBTQ nga ubbing/agtutubo ken iti panangtulong iti ubing/agtutubo 

tapno “makita” nga madi da nga talaga LGBTQ? 
 

Sungbat: Saan. Iti identidad nga LGBTQ ket saan a mabaliwan. Iti eksperto iti medikal ken 

sikolohikal ket umanamong nga iti panangpadas nga baliwan ti sekswal nga oryentasyon 

wenno kinatao iti maysa nga tao ket saan nga mabalin ken masansan nga makayted ti 

peggad kadakwada.  
  

Daytoy ket nasken para iti pannakasucog ken kinasiasinno ti ubing/agtutubo nga dagiti 

naala nga mangted taripato ken staff ti Child Caring Institution ket 

mangsuporta/mangpalubos kadagiti LGBTQ nga ubbing/agtutubo tapno maibaga ti 

identidad da ken maipakita ti panangawat iti sekswal da nga oryentasyon.  
  

Iti Naala nga Mangted Taripato ken staff ti R Child Caring Institution staff ket agtrabaho 

kadwa dagiti trabahador iti CWS para iti panangbirok ti mangsuporta nga serbisyo, kas 

dagiti panangsuporta na grupo ti gagayyem wenno sabali pay nga komunidad nga 

maaramat tapno matulungan nga mailacsid iti ricna ti pannakaysabsabli ken depresyon 

para iti LGBTQ nga ubing/agtutubo.  
  

DAGITI PRIBILIHIYO ITI NATATAENG NGA AGTUTUBO 

SADINONG TI PANANGTARIPATO 
  

Saludsud 15: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga adda iti sadinong 

panangtaripato ket mapabulusan nga makipartisipar iti Facebook wenno 

sabali pay nga mayannatup ti tawen nga social media?  
  

Sungbat: Wen.  Dagiti ubbing/agtutubo ket mabalin nga agpartisipar iti social media, 

kayramanan iti Facebook (13+) basta adda ti pammalubos iti Naala a Mangted Taripato ken 

depende iti tawen ti ubing, panangtarabay ti Naala nga Mangted Taripato; kayramanan 

dagitoy iti agtutubo sadinong iti Child Caring Institutions.  
  

 Dagiti dadduma nga kadawyan nga porma ti social media ket Facebook, ken dagiti 

pangchat nga serbisyo kas messaging services Kix, Instagram, Twitter, Snapchat, dagiti 

pangbingay-video nga serbisyo kas YouTube ken iti panangbingay ladawan nga serbosyo 

kas Flickr.  
  

Iti Social media ket mausar tapno makipagsosyalays ken makipagkomunikar ken 

makatulong tapno maaramid dagiti banag, kaspangarigan, mammaminsan nga 

makatanggap ti mensahe agapu ti adu nga tao, wenno mangbirok ti trabaho, ngem mabalin 

nga madim pay nga napagpanunutan dagiti mabalin nga problema nga mayted na kanyam.  
  

Ana dagiti maytulong dagiti naala nga mangted taripato ken dagiti staff ti Child Caring 

Institution staff para kadagiti ubbing/agtutubo nga agus-usar ti naduma duma nga porma ti 

social media? Adalam isuda panggep iti dadumma nga saan a maipagarup nga 

pagbanagan iti panagpost ti impormasyon.  
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Ibingay mo kadagiti ubbing/agtutubo nga kasapulan da nga agpanunot nga umuna sakbay 

nga agpost ti impormasyon, kayramanan dagiti ladawan wenno bidbidyo online, wenno 

panangsend kadagitoy iti gagayyem da. Ipalawag kadagiti agtutubo nga iti biag nga pribado 

da ket napateg.  Addaan man ti mabalin nga negatibo nga pagbanagan para iti 

ubing/agtutubo kasta met ti masangwanan kas nu naykabilen sadjay ket adu ti lugar nga 

mabalin nga makaypapanan na nga di ipagpagarup. Dagiti gagayyem da ket mabalin nga 

makopya nu anyaman man ti inpost ti ubing/agtutubo ken isend da iti tattao nga di da 

amammo nga mabalin nga mangisend met ti adadu manen nga tattao. Daytoy nga 

impormasyon, bidyo, ken ladawan nga maisend ti ubing/agtutubo ket mabalin met nga 

maisend pay iti sabsabali nga tatta-o nga awanan ti pammalubos iti ubing/agtutubo.   
  

  

Paki kitam iti handouts: “Social Media: Dagiti tips para iti Agtutubo Sadinong Pangtaripato” 

agappu iti Child Welfare Information Gateway ken “Dagiti Naala nga Mangted Taripato ken 

staff ti Child Caring Institution ken Makaytulong nga mangprotekta kadagiti 

Ubbing/Agtutubo: Panagusar ken Kinatalged nga Konsiderasyon ti Social Networking 

Websites” naala aggapu iti National Crime Prevention Council.  

 

Saludsud 16: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga adda sadinong 

pangtaripato ket mabalin nga maaddaan ti selpon?  

Sungbat: Wen. Iti ubing/agtutubo nga adda sadinong taripato ket mabalin nga maaddaan 

selpon.  Maikkan ti konsiderasyon dagiti saba-sabali nga panangaramid ti panangbayad 

para iti panangala ken panangmentenar iti selpon sakbay nga agaramid ti desisyon ken iti 

panangpainsure ti selpon ket patpatigmaen. Kas iti anyaman nga unit ti pamilia, dagiti 

konsiderasyon kas nu iti ubing/agtutubo ket makaala selpon ket makayramanan iti 

responsibilidad, iti adda nga pondo nga panggatang iti selpon ken binulan nga babayadan. 

Dagiti dadduma nga agtutubo ket mabalun nga makagatang iti sarili da nga selpon.  Dagiti 

dadduma nga bayolohikal nga nagannak ket mangayat nga gumatang selpon para iti 

ubing/agtutubo da nga adda ti sadinong taripato. Awan ti maiparit para iti Maala a 

Mangted Taripato nga agusar ti personal da nga pondo tapno manggatang iti selpon.  

Adda iti naduma duma nga ar-aramid nga mausar ti ubing/agtutubo tapno makabaya 

ti selpon: iti ubing/agtutubo ket mabalin nga maaddaan selpon nga parte ti kontrata ken iti 

bayolohikal nga pamilya, iti Naala nga Mangted ti Taripato ket umanamong nga inayon ti 

ubing/agtutubo iti bukod a selpon plan ti pamilya, iti ubing ket addaan ti prepaid weno pay-

as-you-go nga plan, wenno iti ubing/agtutubo ket adda ti sarili na nga kontrata.  

  

 
Kas kuna ti Pew Research Center’s Internet & American Life Project, “Teens and Technology 2013” Iti 

panangusar ti Smartphone kadagiti agtutubo ket ngimmato nga permi ken iti pannakasrek ti internet kadagiti 

selpon ket permi nga agwarnac.  Maysa kada uppat nga agtutubo ket “cell-mostly” nga managusar ti internet, 

nga mangibaga nga isuda ket halos kanayun nga agonline iti selpon da ken saan nga dagiti dadduma nga 

gamgamit kas desktop wenno laptop a kompyuter. Dagitoy ti baru nga nakita aggapu iti nasyonal nga surbey iti 

802 agtutubo nga agtawen 12-17 ken dagiti nagannak nga mangpakita kadayta.  
 78% kadagiti agtutubo tatta ket addaan selponen, ken halos kagudwa (47%) kadagitoy ket addaan sarili da 

nga smartphones. Dayta ket mangpataros nga 37% iti amin nga agtutubo a addaan smartphone, ngimmatu 

aggapu iti 23% idi 2011.  
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 Maysa kada uppat nga agtutubo (23%) ket addaan ti kompyuter tablet, tukad nga maykumpara iti kadawyan 

a populasyon ti nataengan.  

 Siam iti sangapulo (93%) nga agtutubo ket addan komyuter wenno addaan da iti kabaelan nga manglukat ti 

maysa sadinong ti balay. Pito iti sangapulo (71%) ga agtutubo nga addaan kabaelan nga manglukat 

kompyuter sadinong balay ket mangibaga nga iti laptop wenno desktop ngaususaren da ket isu met ti 

ususaren dagiti sabali pay nga miyembro ti pamilya da.  

Iti kabaelan nga makagamit ti internet ket kadawyan kadagiti Amerikano nga agtutubo, ken iti selpon ket 

nagbalinen nga permi nga napateg nga kabaelan para kadagiti dadduma nga grupo:   

 Halos tallo iti upat (74%) nga agtutubo agtawen 12-17 ket mangibaga nga addaan da iti internet sadjay 

selpon da, tablet, ken dadduma pay nga gamgamit da nga mausar da okasyonali.  

 Maysa kada uppat nga agtutubo ket “cell-mostly” ngamanagusar ti internet — adayu nga dakdakkel iti 15% 

kadagiti nataengan nga cell-mostly. Kadagiti agtutubo nga addaan smartphone, kagudwa kadagitoy ket cell-

mostly.   

 Dagiti natataeng nga babbai ket bukod nga agbalin nga cell-mostly nga managusar ti internet; 34% kadagiti 

agtutubo nga babae agtawen 14-17 ket mangibaga nga isuda ket agonline us-usaren da iti selpon da, nu 

ikumpara iti 24% iti agtutubo nga lallaki agtawen 14-17. Daytoy ket maysurat kas napateg agsipud ta dagiti 

lallaki ken babbai ket pada nga addaan smartphone.  

 Kadagiti natataeng nga babai nga agtutubo nga addaan smartphone, 55% ti mangibaga nga agususar da iti 

internet nga kanayun sadjay selpon da.  

Dagiti importante nga Nakita iti Daytoy a Surbey: Napwana nga 95% kadagiti agtutubo ket adda online, 

porsyento nga di agbal-baliw manipud idi 2006. Nu pay kasta, iti law-ang ti panagusar iti agtutubo ti internet 

ket permi nga nagbaliw kabayatan iti dayta nga panawen — manipud iti saan magaraw bga koneksyon a 

nakasilpu sadjay desktop iti balay aginggan iti naka-on latta nga koneksyon nga agkutkuti nga kadwa da. Iti 

adu nga dalan, iti agtutubo ket mangrepresentar iti mangidalan para ti konektibidad ti selpon, ken iti sucog ti 

panagusar ti teknolohiya nga masansan nga señal iti panagbalbaliw iti masakbayan nga populasyon iti 

nataengan. Dagiti agtutubo ket isu ti mabalin nga maaddaan selpo kas addaan da iti desktop wenno laptop 

nga kompyuter. Ket manayunan pay nga dagitoy nga selpon ket mangteted ti agtutubo ti kaanayun nga naka-

on, ken ti pannakalukat ti internet – ken iti dadduma pay nga kaso, daytoy pay ti tumaktakder nga kangrunaan 

nga punto ti pannakalukat.  Iti pannakasanikwa ti smartphone kadagiti agtutubo ket perm inga dumakkel 

agsipud idi 2011; 37% iti Amerikano nga agtutubo agtawen 12- 17 ket adddaan tatta iti smartphone, ngumato 

agsipud ti 23% idi 2011. Dagiti tablets ket maysa pay nga kumapkapet, kas asideg ti maysa iti uppat nga 

agtutubo ti mangibaga nga addaan da iti daytoy nga gamit. Nu cuyugen nga alaen, dagiti agtutubo ket addan 

iti adadu nga dalan tapno agtalinaed nga konektdado iti uneg ti aldaw – ken rabii.   
  

Saludsud 17: Kasatnum nga maamwan nga iti ubing/agtutubo 

ket mabalinen nga agselpon?   

  

Sungbat:  Iti panagkonsiderar nu iti ubing/agtutubo ket mabalinen agselpon, iti tawen na 

ket importante kas iti tukad ti kinataeng na; abilidad nga mangsurot iti paglintegam 

(ken ti eskwela), ken panagbalin nga responsable. Iti ubing/agtutubo nga adda nalaing ti 

teknolohiya ket mabalin nga awanan ti abilidad ken nalaing nga panagusar ti selpon, 

mabalin mo nga ibagan nga, “Saan, saan pay.”  

Dagitoy ti saludsod nga maykonsiderar:  

Iti kadi ubing/agtutubo ket mangipakita iti panagbalin nga responsible, kas 

panangibaga kanyam nu maudi da nga sumangpat ngamin ta adda ti aramiden da kalpasan 

eskwela?   

Iti kadi ubing/agtutubo ket addaan posibilidad nga mapukpukawan ti gamit, kas 

backpack wenno folder ti homework da?   

Iti kadi ubing/agtutubo ket kasapulan nga makipagkomunikar kanayun para iti rason 

ti panagpatalged?  
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Iti kadi panakayted ti nalaka nga pakikinnuyog ken iti gagayyem da panggep iti 

sosyal nga rason ket makatyted kanyada ti imbag?  

Nu kitkitaem dagitoy kadi ubbing/agtutubo ket responsable da nga usaren iti 

selponda- kas pangarigan, saan a panagtext kabayatan iti klase wenno panangistorbo ti 

dadduma gapu iti tungtungan da iti selpon?  

Makasurot da kadi iti pagpatinggaan laeng nga mabalin nga minutia nga pannakitungtong 

wenno panangdownload ti app?   

Agusar da kadi nga responsable iti text, ladawan, wenno bidyo nga araramid ken 

saan a mangbabain wenno mangharass sti sabsabali?  (Pakikitam iti maysa a saludsod ken 

sungbat, kasatnu nga dagitoy nga naala a mangted taripato ket makaysuro iti 

ubing/agtutubo panggep iti panagusar ti social media).   
  

Saludsod 18: Dagiti kadi ubing.agtutubo nga adda ti sadinong taripato 

ket makaawat ti allowance?  
  

Sungbat: Wen. Iti panagurnong ti allowance ket mangsuro ti ubing/agtutubo iti pateg ken 

panagusar ti kwarta, maysa nga kababalin nga kasapulam iti masakbayan.   
  

 Hawaii Administrative Rules 17-1625-42 Disiplina ken Panangtarabay. (f) Iti ubing sadinong panangtaripato 

ket kasapuplan nga maikkan iti allowance ken/wenno pribilihiyo kas mapapraktis iti naala nga pamilya 

kadagiti bukod da nga annak.  

  

Saludsod 19: Dagiti kadi ubing/agtutubo nga agnanaed ti Child Caring 

Institution ket mapalubusan met laeng nga makaurnong ti allowance? Iti 

kadi fasilidad ket mangbaybayad ti allowance aggapu iti maawat da nga 

kwarta gapu ti kontrata?  
  

Sungbat: Wen. Iti pagnanaedan nga Child Caring Institution ti ubing/agtutubo ket mabalin 

nga mangted ti oportunidad para iti ubing/agtutubo tapno makasursuro iti pateg ken 

panagusar ti kwata gapu iti panangted ti allowance, panangiprobinsan iti opoortunidad tapno 

makaurnong, makagatang, ken makasalimetmet.  Nu iti Child Caring Institution ket addaan 

proseso para iti panangted kadagiti agtutubo ti allowance, iti fasilidad ket kasapulan nga 

mangiraman ti proseso kas dalan tapno matultuloy nga mabantayan dagitoy kwarta ti 

ubing/agtutubo ken maisurat dagiti maigiggaman nga kwarta para kadagitoy nga 

ubbing/agtutubo.  Iti Child Caring Institution ket kasapulan nga mangsigurado nga dagiti 

allowance ti ubbing/agtutubo ket maisina ken iti pinansyal nga account ti fasilidad.  
  

Saludsud 20: Dagiti kadi ubbing/agtutubo nga adda sadinong 

panangtaripato ket mapalubusan nga agatendar ti araramid uray awanan 

ti tarabay ti nataengan?  

Sungbat: Wen. Dagiti naala nga Mangted Taripato ken dagiti naytuding nga staff ti Child 

Caring Institution staff ket kasapulan nga papigsaen da ti naekm tin ubing/agtutubo da nga 

makipagpartisipar iti komunidad, eskwela, liwliwa, ken kultural nga aktibidades nga 

mayannatup iti tawen ken pannakasucog da.  
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Dagiti naala nga Mangted Taripato ken dagiti staff ti Child Caring Institution staff ket 

kasapulan nga agusar ti naalluad nga pagtuladan ti nagannak tapno maamwan dagiti 

aktibidades nga saanen kasapulan ti panangtarabay ti nataengan.   
  
  

Saludsod 21: Dagiti kadi agtutubo nga adda sadinong 

panangtaripato ket mabalin nga makipagdate ken 

umatendar ti prom?  
  

Sungbat:  Wen. Dagiti naala nga mangted taripato ket makatulong iti agtutubo tapno 

maawatan da iti nasalun-at a proseso ti pannakidate gapu iti panangtulong kadakwada nga 

mangilasin ti nasalun-at ken saan a nasalun-at nga tigtignay, pannakasucog iti mabalin nga 

maaramid tapno maybaga ti panagimon ken panagunget, panangbigbig nu iti relasyon ket 

saanen nga mayaten, ken amwen nu kasatnu ti mangputed ti maysa nga relasyon.   

Iti prom ket mabalin nga mangipaay ti dalan para kadagiti agtutubo ken iti hayskul prom ket 

kadawyan nga isu ti umuna nga pormal nga pasamac ti biag iti agtutubo.  Iti panangatendar 

ti prom ket pada nga makapasiglat ken makapastress, daytoy ket makayted ti oportunidad 

para ti agtutubo, naala nga Magted Taripato, ken kakaammo, tapno makikolaborar iti 

panangaramid iti panagplano iti pasamac ken pannakilanganlangan iti panagkomunikar 

panggep iti kasapula, tigtignay, ken peggad.  
  

Dagiti kaynayunan nga Pagtuladan para iti Naala nga Mangted Taripato ken staff ti Child Caring Institution 
staff para ti panagdate ti agtutubo  

Sabaten ti Petsa. Siguradwen ti naayos nga pagluganan (sino ti agmanehi, etc.).  Siguradwen ti oras ti 

panangala ken panangsundo.   Ana dagiti plano para iti rabii?  Nu iti kadate ti agmaneho, kitaem nalaing ti 

lisensya na a panagmaneho.  Nu agbaliw ti plano, siguradwen nga ammo da ti tumawag sakbay da nga 

mangaramid ti dagitoy nga panangbaliw.  Mangaramid ti plano kadwa ti agtutubo nu nagbalin da nga saan a 

kumportable.   Ited ken iti agtutubo ti selpon number MO.  Alaen iti selpon number ti kadate. 

Nu iti pondo ket kasapulan tapno mabayadan ti gatad ti prom, Iti trabahador ti CWS ket mangkita iti mabalin 

nga pondo gapu iti Sistema ti panagbayad iti Departamento kasta met gapu iti *Panangpasaayat nga pondo 

ken *Ho’ola Na Mana’o (Gagayyam iti Ubbing ti Justice Center) a pondo. *limitado nga mabalin nga pondo iti 

sagtunggal tawen  
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AKTIBIDADES PARA ITI PANANGISAGAN TI PANAGTAENG  
  

  

Saludsud 22: Iti kadi agtutubo ket makaala da iti learner’s permit 

kabayatan iti panagnaed sadinong panangtaripato?  

  

Sungbat: Wen. Iti panangpalubos ti agtutubo nga agsursuro nga agmaneho ken mangla 

iti learner’s permit na ket parte ti normal nga kasasaad nga para iti bumalasitang bumarito 

ken agtutubo.  
  

Saludsud 23: Iti kadi naala nga mangted taripato ket mabalin nga agpirma 

para iti learner’s permit ti agtutubo?  
  

Sungbat: Saan. Iti Departamento ket adda ti proseso da para iti agtutubo sadinong 

panangtaripato tapno makaala ti permit.  Iti naala nga mangted taripato wenno iti 

trabahador ti CWS ket mabalin nga tumulong tapno makumpleto ti agtutubo ti aplikasyon 

na, nu pay kasta iti pirma para iti aplikasyon ket masapul nga iti designee ti Departamento.  

Pakikonsulta ken iti trabahador ti CWS para iti panangtulong ti ubing nga makaala ti 

learner’s permit.   
  
Hawaii Revised Statutes (HRS) 587A-15 (b) Nu iti awtorisado nga ahensia ket addaan pangtaripato nga 

kustodiya addan dayoty iti sumagandan nga rebbeng ken linteg (7) Panangted pammalubos para iti 

aplikasyon ti ubing para instruksyonal nga permit ti panagamaneho, probinsyonal a lisensya panagmaneho, 

wenno lisensya panagmaneho.   

Iti Hawaii Revised Statutes (HRS) 286-112(a)(3) ket mangibaga nga, “Iti direkto ti sebiryo pagpapakatao, 

wenno di designee ti direktor, ket kasapulan nga agpirma ken kitaen iti aplikasyon ti siasinnoman nga 

addaan sadinong panangtaripato.”  Iti Seksyon Sdministrator (SAs) ti Child Welfare Services (CWS) haket 

naydutoc nga designee ti direktor  

Nu iti agtutubo ket saan a makapartisipar iti edukasyon panagmaneho gapu iti kababalin nga waiting 

list sadjay eskwela, iti Naala nga Mangted Taripato ket mabalin nga saludsuden na iti trabahador ti CWS ken 

GAL/CASA para iti tulong tapno makatulungan nga agabayd para iti pribado nga edukasyon panagmaneho. 

Iti trabahador ti CWS ket mangkita iti mabalin nga pondo gapu iti Sistema ti panagbayad iti Departamento 

kasta met gapu iti *Panangpasaayat nga pondo ken *Ho’ola Na Mana’o (Gagayyam iti Ubbing ti Justice 

Center) a pondo. *limitado nga pondo ti adda kada tawen, panangpadakkel ti pondo ket mabalin nga saba-

sabali kada isla.  
  

  

Saludsud 24:  Mabalin kadi nga agsakay iti liko d ti truck dagiti 

ubbing/agtutubo? 

  

Sungbat: Saan nu iti ubing ket agtawen 12 wenno nababbaba.  HRS 291-14 …12 ken 

nabababa ket saan mapalubusan nga agsakay ti kama ti truck.   Saan a maykontra ti linteg 

para kadagiti ubing agtawen 13 ken pangato nga agsakay ti likod ti truck.   
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Saludsud 25: Sino iti mangbayad iti insurance ti lugan nga 

motor iti agtutubo?   
  

Sungbat: Iti departamento ket saan nga mangted, mangbayad, wenno mangisubli ti 

insurance para iti lugan nga motor. Nu iti naala nga Mangted Taripato ket mangpalubos 

ti agtutubo nga mangmaneho iti ligan ket kasapulan da nga masigurado nga naynayun da 

sadjay insurance a polisiya.   
  

  
§346-17.3 Insurance para iti lugan nga motor.   Iti nagannak ti ubing nga addaan sadinong ti pangtaripato 

nga nakaala ti lisensya pangmaneho ket isu ti mangbayad iti gatad para ti insurance iti lugan nga motor, 

liban laeng nu ti makita ti korte nga ti nagannak ket awanan ti kababalin nga mangbayad ti gatad, nu kasta 

ket iti gatad ti insurance ket mabayadan gapu iti seksyons 431:10C-407 ken 431:10C-410. [L 2010, c 135, 

pt of §2].  
  

Nu makita iti korte nga awanan kababalin dagiti nagannak nga mangbayad ti insurance iti 

kotse nu kasta daytoy nga insurance ti kotse ket mabalin nga mabayadan gaou iti opisina 

ti state welfare. Daytoy ket agkasapulan nga iti agtutubo ket addaan lugan nga 

nakaynagan kanyana.  

Para iti agtutubo nga awanan lugan nga nakaypanagan kenkwana, ngem iti Naala nga 

Mangted Taripato ket palubusan na nga imaneho iti lugan da, ti Naala nga mangted 

taripato ket agkasapulan nga inayun daytoy ga agtutubo sadjay polisiya ti insurance da.  

Iti agtutubo nga maynayun sadjay polisiya ti insurance ti mangted taripato ket mabalin 

nga mad inga maysa nga banag nga makapanayun iti premium.  Iti panagmanmaneho 

nga record iti tatta-o (aksidente ken bayolasyon) ken tipo ti lugan ket dagiti rason nga iti 

insurance a kumpanya ket mangipangato iti premium ti maysa nga indibidwal.  Tunggal 

maysa nga insurance nga kumpanyaket mabalin nga maaddaan polisiya nga nayduma 

duma ti pannakasurat na isu nga ti naala nga mangted taripato ket masapul nga kitaen 

na iti lenggwahe ti polisiya nu inayon na iti agtutubo sadjay polisiya ti insurance ti lugan 

da.  Daytoy ket responsibilidad iti Naala nga Mangted Taripato nga mangbayad ti gatad ti 

panagdakkel ti premium.  
  

  

Saludsud 26: Iti kadi ubbing/agtutbo ket makasakay ti lugan nga 

imanmaneho ti sabal inga linsensyado nga menor de edad?  
  

Sungbat:  Wen. Mabalin da nga makisakay ti sabali pay nga lisensyado nga nataengan 

ken lisensyado nga agtutubo nga drayber basta addaan pammalubos iti naala nga mangted 

taripato.  Iti naala nga mangted taripato ket kasapulan nga mangusar ti risonable ken 

naalluad nga pagtuladan ti nagannak iti panangkita nu maikkan da ti pammalubos.  Dagiti 

agmanmaneho ket kasapulan nga maikkan ti ustu nga gamit ti kotse (i.e.: mayannatup iti 

paglintegan).   
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Pakikita ti Hawaii Revised Statues HRS 286-102.6 Probisyunal nga lisensya para iti tao nga 

agtawen nababbaba iti disiotso.  

Hawaii Revised Statutes 286-102.6 – Probisyunal nga lisensya para iti tao nga agtawen nababbaba iti 

disiotso   
286-102.6 Probisyunal nga lisensya para iti tao nga agtawen nababbaba iti disiotso. (a) Iti tao ket mabalin nga maikkan ti 

probisyunal nga lisensya nga mangmaneho ti pangpasahero nga kotse nga addaan iti anyaman nga dagsen, buses nga naydisensyo 

para iti panangtransport iti kinse wenno basbassit pay nga pasahero, truck ken van nga addaan dagsen nga kinse ribo nga pounds 
wenno nababbaba nu iti tao ket:  

(1) Ket saan a bumaba ti disiasis a tawen ngem nababbaba ngem disiotso;   

(2) Adda iggem na nga instrusyon a permit ken adda iggem na nga permit iti saan bumaba iti sangagasut ken otsenta nga aldaw 

ken awan ti pending nga maaramid nga agbalin nga agresulta iti suspension ken rebokasyon iti instruksyon a permit; ken   

(3) Nakumpleto nga namayat ti amin nga kasapulan ti seksyons 286-108 ken 286-109.   

  
(b) Iti probinsyunan a lisensya ket kasapulan nga maikkan iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya nga mangmaneho iti klase ti motor 

nga lugan nga nakaykabil sadjay subseksyon (a) kas iti dadalan iti Estado, basta la ketdi:   

(1) Iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket maaddaan ti posesyon iti probisyunal nga lisensya uray nu agdama nga 

agmanmaneho;   

(2) Amin nga pasahero iti motor a lugan ket kaspaulan nga agsuot ti kinatalged nga belt wenno iti Sistema ti child passenger 

restraint kas kasapulan babaen ti seksyons 291-11.5 ken 291-11.6;  

 

(3)  Iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket saan nga mabalin nga agisakay ti labes ti maysa nga tao agtawen ti disiotso, liban 

laeng nu iti daytoy nga tao, addan iti respeto ti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket:   
(A) Miyembro ti sangkabbalayan; wenno  
(B) Tartaripatwen wenno Hana inga ubing iti miyembro ti sangkabbalayan, awanan kadwa ken panangtarabay iti lisensyado nga 

drayber nga isu it probinsyunal nga nagganak wenno manangtarabay ti naikkan ti lisensy; ken   
(4) Malacsid nu naykabil sadjay subseksyon (c), nu iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket agmanmaneho ti nagbaetan ti 11:00 

pm ken 5:00 am, iti lisensyado nga drayber nga isu met ti nagannak wenno manangtarabay iti tao nga adda iggem na nga pobinsyunal 

nga lisensya ti pada nga tipo ti lugan, ket masapul nga adda iti uneg ti lugan ken agtudaw sadjay sango nga abay ti agiggem ti 

pobinsyunal nga lisensya.  

(c) Iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket mabalin nga agmaneho iti baet ti 11:00pm ken 5:00am nga awanan ti lisensyado nga 

nagannak wenno manangtarabay iti motor a lugan nu laketdi masurot dagiti sumaganad nga kondisyon:   

(1)  Iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket agbabyahe paapan ken paawid iti lugar ti trabaho na, operasyon ti motor a lugan ket 

kasapulan para kadaytoy a panggep, ken iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket masapul nga adda latta iti posesyon na iti 

napirmaan nga kasuratan nga aggapu ti agpatpatrabaho nga addaan pirma ti agpatpatrabaho, pagnanaedan, numero ti telepono, ken 

beripikasyon iti panagtrabaho ken oras ti trabaho; wenno   

(2)  Iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket agbabyahe paapan ken paawid iti eskwela wenno iti naawtorisaduhan ti eskwela 

nga aktibidades, operasyon ti motor a lugan ket kasapulan para kadaytoy a panggep ken iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket 

masapul nga adda latta iti posesyon na iti napirmaan nga kasuratan nga aggapu ti nagannak wenno manangtarabay nga addaan 

pirma ti nagannak wenno manangtarabay, pagnanaedan, numero ti telepono, ken beripikasyon nga itik operasyon iti motor a lugan iti 

agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket masapul para iti panagpapan ken panagawid iti daytoy nga naawtorisaduhan ti eskwela nga 

aktibidad;   
basta la ketdi iti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya ket saan nga mabalin nga agisakay ti labes ti maysa nga tao agtawen ti disiotso 

iti baet ti oras ti 11:00 p.m. ken 5:00 a.m. nga awanan pannakakadwa ken panangtarabau ti lisensyado nga drayber nga isu met ti 

nagannak wenno manangtarabay ti agiggem ti pobinsyunal nga lisensya.  
  

Saludsod 27:  Iti kadi agtutubo ket mabalin nga agtrabaho 

part-time?  Ana iti maibaga iti paglintegan panggep iti 

panagtrabaho iti menor de edad?   
  

Sungbat: Wen. Iti agtutubo nga addaan ti sadinong panangtaripato ket mabalin nga 

makaala ti parttime nga trabaho basta la ketdi suruten da iti Child Labor Law. Iti Naala nga 

Mangted Taripato ken staff ti Child Caring Institution ket kasapulan nga mangpapigsa ken 

mangsuporta iti agtutubo tapno mangbirok ti parrtime nga trabaho kas daytoy ket 

makatulong kadakwada tapno makaadal da iti kababalin ti biag, makaaramid da iti etiko 

pangtrabaho ken masursuro da nga imanehar ti kwarta da.  Iti Naala nga Mangted Taripato 
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ken staff ti Child Caring Institution ket mabalin nga tmulog ken iti agtutubo para iti 

panangbalanse na iti trabaho, eskwela, ken responsibilidad sadjay balay.   

Dagiti naala nga mangted taripato ken staff ti Child Caring Institution staff ket 

asapulan nga tumulong kenti agtutubo nga mangpakaamo kadagiti tibkol ti trabaho, 

kaspangarigan transportasyon.  Nu posible, mangprobinsar ti pagluganan paapan ken 

paawid iti pagtatrabawan ti agtutubo wenno siguradwen nga ti agtutubo ket adda 

maluganan na nga mapan ken agawid aggapu ti trabaho. Depende ti CWS unit, iti agtutubo 

ket mabalin nga makaala ti bus pass agapu ti trabahador ti CWS wenno iti Naala nga 

Mangted Taripato ket agkasapulan nga gumatang ti bus pass tapos ipa-reimburse nan tu 

latta kadayti Departamenton.  Pakikitkitam iti trabahador ti CWS nga naydutok ti agtutubom 

nu kasatnu da nga iggaman ti bus passes ti agtutubom. Dagiti Naala nga Mangted Taripato 

nga nangprobinsar ti pagluganan paapan ken pasubli dagiti agtutubo nu sumrek da trabaho 

ket mabalin nga makaala iti mileage.   

Child Labor Law  

§390-2 Panagtrabaho ti menor de edad nga agtawen nabababa ngem disiotso.   (a)  Awan iti menor de edad 

nga agtawen nababbaba ngem disiotso nga tawen ti makasrek wenno mapalubusan nga agtrabaho iti, kas, 

wenno nay koneksyon ti nataengan nga mangted panangliwliwa wenno anyaman nga makayted kwarta nga 

trabaho iti anyaman nga oras malacsid laeng nu ibaga ti seksyon nga mabalin.  Nu awan pasamac, nu pay 

kasta, nu iti menor de edad ket napalubusan nga sumrek wenno agtrabaho iti, kas, wenno nay koneksyon ti 

nataengan nga mangted panangliwliwa wenno anyaman nga makayted kwarta nga trabaho nga maiparit iti 

linteg wenno naipalawag iti linteg iti direktor nga napeggad para iti menor de edad.   

(b) Iti menor de edad nga nakaabot to tawen nga disisais ngem saan nga disiotso ket mabalin nga 

agtrabajo kabayatan iti panawen nu iti menor de edad ket saan a ligal a kasapulan nga umatendar eskwela 

wenno nu iti menor de edad ket maylasin ti awtoridad ti eskwela nga saan kasapulan umatendar eskwela; 

basta la ketdi iti agpatpatrabajo ti menor de edad ket mangrekord ken agtultuloy nga mangipasa iti numero 

ti valido nga sertipiko ti tawen nga nayted ti departamento kadaytoy a menor de edad.   
(c) Iti menor de edad nga nakaabot ti tawen nga katorse ngem saan pay a disisais ket mabalin nga 

iserrek wenno mapalubusanen nga agtrabaho:  
(1) Kabayatan dagitoy nga panawen nu ti menor de edad ket saan kasapulan nga umatendar ti eskwela 

wenno iti menor de edad ket maylasin ti awtoridad ti eskwela nga saan kasapulan umatendar ti 

eskwela;  
(2) Nu iti agpatpatrabajo ti menor de edad ket nakaala ken nangtultuloy nga nagipasa ti valido nga 

sertipiko ti pannakastrek trabaho;  
(3) Saan lumagpas iti tuloy-tuloy a lima nga oras nga awanan interbal nga di bumaba ti agsasaruno nga 

trenta minutospara iti panaginana wenno panawen ti pangngaldaw;  
(4) Iti ngbaetan 7:00 a.m. ken 7:00 p.m iti anyaman nga aldaw; basta la ketdi kabayatan iti anyaman 

nga awtorisado nga bakasyon eskwela, iti menor de edad ket mabalin nga agtrabaho ti baet 6:00 

a.m. ken 9:00 p.m.;  
(5) Saan lumagpas iti agsasaruno nga innem nga aldaw;  
(6) Saan lumagpas iti disiotso nga oras iti lawas kalendaryo kabayatan iti panangkasapul kenti menor 

de edad nga agatendar eskwela, ken saan lumagpas iti kwarenta nga oras ti lawas kalendaryo 

kabayatan iti panangkasapul kenti menor de edad nga agatendar eskwela wenno nu iti menor de 

edad ket maylasin iti awtoridad ti eskwela nga saan kasapulan umatendar ti eskwela;  
(7) Saan lumagpas iti tallo oras iti anyaman a aldaw eskwela; ken   
(8) Saan lumagpas iti walo nga oras ti anyaman a aldaw eskwela.  

(d) Iti menor de edad nga agtawen nababbaba ngem katorse ket mabalin nga agtrabaho wenn 

maikkan pammalubos nga agtrabaho teatrikal wenno iti panagani ti kape basta la ketdi mayannatup iti 

pasamac ken kondisyon nga maybaba iti direktor kas paglintegan; basta la ketdi:  

(1) Iti trabaho nga maarami kabayatan iti daytoy nga panawen nu iti menor de edad ket saan a ligal nga 

kasapulan a umatendar ti eskwela wenno iti menor de edad ket maylasin iti awtoridad ti eskwela 

nga saan kasapulan umatendar ti eskwela;  
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(2) Nu kitaen ti panagtrabaho panggep iti panagani tik ape, iti director ket nangkeddeng kalpasan iti 

pampubliko nga panagdengngeg nga iti umdas nga nataengan nga agtrabaho ket madi mabalin; 

ken  
(3) Dagiti agpatpatrabajo kadagitoy nga menor de edad ket makaala ken agtultuloy nga mangurnos iti 

sertipiko ti pannakasrec ti trabaho. [L 1969, c  
162, pt of §2; am L 1977, c 86, §1; gen ch 1985; am L 2003, c 61, §3]  

  

DADDUMA PAY NGA SALUDSOD  
  

Saludsud 28: Iti pammalubos ti nagannak ken pangtarabay ket kasapulan 

sakbay nga iti ubing/agtutubo ket mapukisan/makapakulay ti buok?  

Sungbat: Iti polisiya ti Departamento ket iti pammalubos ti nagannak ken iti 

mangtartarabay ket kasapulan para iti ubing/agtutubo tapno makapagpapukis ti buok, 

makapagpakulay ti buok, makapagpabuttaw ti bagbagi, wenno makapagpatattoo.  Iti Naala 

nga Mangted Taripato wenno iti Child Caring Institution ket konsultaen kadwaan iti CWS 

trabahador nga naydutoc ken iti ubing, nga isu ti mangkontak iti nagannak. Nu madi 

maamwan nu adinno dagiti nagannak wenno madi da sumungsungbat, iti daytoy nga 

pannakasaritaan ket mabalin nga mayyasideg iti GAL ken Pampamilya ng Korte.  

Personal nga Kayat ti Nagannak: (dagiti dadduma nga nagannak ket saan da nga 

putputden ti buok ti anak da manipud idi nayannak, dagiti dadduma nga nagannak ket kayat 

da nga addada nu maputed ti buok ti anak da wenno nu mabuttawan ti lapayag da), 

relihiyon, kultura, wenno praktis ti pamilya, ket kasapulan nga maykonsiderar.   

Hawaii Administrative Rules 17-1625-47 Preserbasyon iti Pampamilya nga Koneksyon. (a) Iti 

kangrunaan a araramiden ti naala a mangtaripato nga pamilya ket tapno masigurado nga 

addaan kontak iti kakabsat, bayolohikal a nagannak, kabagyan, kaamammo, ken naadayu 

nga kabkabagyan.   

 

Saludsud 29: Iti kadi Naala nga Mangted Taripato ket 

mangkitkita ti panagtherapy para iti ubing/agtutubo nga 

addaan iti sadinong ti taripato da? 

  

Sungbat:  Saan nga responsibilidad iti Naala nga Mangted Taripato tapno mangbirok 

ti therapist para iti ubing/agtutubo. Nu pay kasta, iti Naala nga Mangted Taripato ket 

mabalin nga maaddaan iti sabali pay nga ubing/agtutubo nga nangala iti therapist ken isu 

da ket nakabael nga alaen iti ubing/agtutubo tapno irugi iti therapy nga sigida. Iti 

Departamento ket addaan ti mangteted katulagan ken nu kasapulan iti espesyalisado a 

pannakaagas (i.e.: sekswal a panangabuso) dagiti naala nga mangted taripato ket 

kasapulan nga kanayun nga maaddaan ti pannakasarita ken iti trabahor nga nakadutoc iti 

ubing tapno masigurado nga ada iti pada nga panid iti amin para iti plano nga pannakaagas 

ken iti ubing/agtutubo.   
 

 

 

 



  
21  

Nayrebiso 6/2017  

Saludsud 30: Dagiti kadi mangaywan ubbing nga mangkita iti 

ubing/agtutubo nga adda sadinong pangtaripato ket kasapulan nga 

manglasat iti pannakacheck para iti Panangabuso ti ubing ken Panangliway 

(CA/N) ken Hawaii State Criminal History Check sakbay nga mabalin da nga 

mangkita iti ubing/agtutubo? 

Sungbat: Saan. Iti Naala nga Mangted Taripato ket responsible iti panangsigurado nga iti 

panagaywan ket mainugot tapno malpas ti trabaho ken maikkan panangtarabay nu ana 

dagiti kasapulan nga maaramid nu dumteng ti naricut nga panawen. Kaynayunan pay, 

dagiti panangdisiplina nga paglintegan ken conpidensyalidad ket maypalawag kadayti 

managaywan ubing.  
  

 Nu iti Naala nga Mangted Taripato ket makaawat ti subsidiya para chikd care gapu iti f the 

Department of Human Services, Benefit Employment Social Services Division (BESSD) 

tapno pangbayad iti babayadan para ti child care iti ubing, ken ti Naala nga Mangted 

Taripato ket mangsigurado nga iti mangaywan ubing ket mayanatup kadagiti Hawaii 

Administrative Rules 17-798.2 Serbisyo para iti Child Care.  
 

TUMUTOP A IMUNIDAD 

 

Saludsud 31:  Ana iti mangyari nu usarek iti risonable ken naalluad 

nga pagtuladan ti nagannak tapno pabulusan iti ubing wenno 

agtutubo nga adda ti taripatok tapno makipartisipar iti maykannatup 

ti tawen ken pannakasucog nga panagayayam nga aktibidades, 

kultural, sosyal ken eskwela nga araramid ken nu isu da ket 

nadungyaran? 
  

Sungbat:  Dagiti naala nga mangted taripato ken addaan-site nga mangted taripato ti CCC ket 

kasapulan nga maaddaan tumutop nga imunidad basta la ketdi iti naala a mangted taripato ket 

addaan ti pannakaammo ken kinalaing panggep iti risonable ken naalluad nga pagtuladan ti 

nagannak para iti panagpartisipar iti ubing/agtutubo iti makayannatup iti pannakasucog nga 

aktibidades.  Iti pannaka-ammo ken panangawat iti kognitibo, emosyonal, pisikal, ken 

naintignayan a kabaelan ti ubing, ken sirib ken kinalaing panggep iti panangiyaplikar dagiti 

pagtuladan kas nu palubusan iti ubing/agtutubo nga makikasali ti sosyal, ekstrakurikular, 

panangpabaknang, kultural, ken sosyal nga aktibidades kayramanan ayayam, fieldtrips, ken 

agpaknag nga aktibidades nga agbayag iti 1 wenno adadu pay nga ladaw, ken iti desisyon 

panggep iti panagpirma iti panangpalubos ken panangayos iti pagluganan dagiti 

ubbing/agtutubo nga mapan ken agsubli agappu iti ekstrakurikular, panangpabaknang, ken 

sosyal nga aktibidades.  

Awaten nga iti sagtunggal maysa nga ubing ket addaan iti saba-sabali nga pannakasucog a 

kasapulan.  Nu ana iti maykanatup para iti maysa nga ubing sadinong balay taripato ket 

mabalin nga saan a mayat para iti sabali, uray pay nu agpada da iti edad.  Talaga nga 

amamwen ken aw-awaten da iti ubing nga addaan nayadayu.  Kitaen dagiti magustuwan da 

nga ar-aramiden, dagiti kayat da nga aramiden ken kalpasan ket papigsaen ti nakem da ken 

suportaram isu da nga aramiden dagitoy. 
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Hawaii Revised Statute (HRS) 346-17  “Tumutop a Imunidad” Anyaman a naala mangted taripato wenno 

institusyon nga panangtaripato iti ubing ket mangruar ti copia ti pagiwarnac nga sertipiko ti panangamong nga 

maykannatup kadaytoy a seksion ket maaddaan ti imunidad ti layabilidad a rebbeng iti aksyon a sibil nga para ti 

panangala iti danyos panggep ti dunor, papatay, wenno pannakaawan ti tao wenno sanikua nga nagresulta iti 

panangipalubos ti ubing nga mapan sinong fasilidad pangtaripato tapno makipartisipar kadagiti ekstrakurikular, 

panangpabaknang, kultural, wenno pannakikadwa nga aktibidades; nu la ketdi iti panangpalubos ket maysang-

ayon iti risonable ken naalluad nga pagtuladan ti panangpadakkel ti annak kas naypakaawat sadjay Kodal iti 

Estados Unidos Titulo 42 Seksyon 675 (10) (A).  


