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Minamahal na Mga Magulang at Mga Guardian, 

Inihanda ng Kagawaran ng Probasyong Pang-kabataan ang handbook na ito 
bilang kasangkapan upang ipaalam at gabayan ka sa madalas na mahirap at 
nakalilitong mga palakad ng Sistema ng Hustisyang Pang-kabataan. Nais nam-
ing ipaalam sa iyo na napagtanto naming maaaring ito ay isang mabigat na 
panahon para sa iyo at sa iyong pamilya. Umaasa kaming ang gabay na ito ay 
magpapaliwanag sa ilan sa mga proseso at kaganapang nangyayari habang ang 
iyong anak ay nakararanas ng korteng pang-kabataan at ang iba’t ibang yugto 
nito. Habang sinusuri mo ang handbook, sa palagay ko ay makikita mong ipina-
paliwanag nito ang marami sa pinakamadalas na itanong ng mga magulang 
tungkol sa sistema at sa mga desisyon na may epekto sa kabataan. Dahil 
maraming mga opisina, ahensiya at organisasyong may kinalaman sa paghaha-
tid ng mga serbisyo sa mga kabataan sa Sistema ng Hustisyang Pang-kabataan, 
ang handbook na ito ay dapat na maghatid ng mahusay na impormasyon sa 
paglalarawan ng iba’t ibang mga ahensiya, ang kanilang papel, kung paano sa-
ma-samang nagtratrabaho ang mga ahensiyang ito at kung nasaan ang mga 
oportunidad para sa iyo na makipag-ugnayan sa mga ahensiyang ito at marinig 
ang iyong tinig. Umaasa ako na ang handbook na ito ay sasagot sa iyong mga 
katanungan at mabawasan ang mga alinlangang maaaring mayroon ka. Bilang 
karagdaan, nais kong malaman mo na maaari mong tanungin ang mga tauhan 
ng aming Kagawaran  ng Probasyon at mga kasamahan sa hustisyang pang-
kabataan na tulungan kang ipaliwanag ang alinman sa mga prosesong 
nakaaapekto sa iyong pamilya. Panghuli, naniniwala akong tumatakbo nang 
pinakamahusay ang sistema ng hustisyang pang-
kabataan  kung mayroon kaming matibay na samahan sa 
inyo. 
Sumasaiyo, 

 

 

 

 

Allen A. Nance, Chief Probation Officer  

Nasa loob ng gusali ng Administratibo ng Juvenile Justice Center ang mga opisina 

ng Kagawaran ng Probasyon, Abogado ng Distrito, Pampublikong Tagapag-

tanggol at ang Korte Superior.  

Juvenile Justice Center 

Juvenile Hall  
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Log Cabin Ranch 



 

 Pagkatapos na pagkatapos ng pag-aresto at pag-book, ikaw bilang magulang/legal na 
guardian ay aabisuhan ng pulis at/o ng isang probation officer kung saan nakakulong 
ang iyong anak. 

 Sa loob ng isang oras ng pagtanggap sa Juvenile Hall, ang iyong anak ay may 

karapatang gumawa ng hindi bababa sa dalawang tawag sa telepono – isang na-
kumpletong tawag sa kanilang magulang o guardian, isang responsableng kaanak o 
kanilang amo; at pangalawang nakumpletong tawag sa isang abogado. 

 Maaaring humiling ang bata ng karagdagang tawag sa isang tagapayo ng karapatang 
pang-migrante at/o isang tagapangalaga ng mga bata. 

 Maaari mong bisitahin ang iyong anak sa loob ng unang 24 na oras sa anumang oras. 
Ang tanging panauhing pinahihitulutan sa loob ng 24 na oras ay mga magulang/legal 
na guardian. Hindi mo kailangang ilakad kanino man ang pagdalaw na ito. Kung may-
roon kang anumang katanungan mangyaring tumawag sa (415) 753-7500. Maaari ka 
lamang magpakita, ngunit kinakailangan mong magdala ng tamang pagkakakilan-
lang may larawan (iyon ay, lisensiya sa pagmamaneho, pasaporte, state identification 
card o ID card ng San Francisco.) 

 Kung nangangailangan ang iyong anak ng isang tagapagsalin, mangyaring alertuhan 
ang Intake Probation Officer ng iyong anak o ang tauhan ng Juvenile Hall at maglalaan 
sila ng pagsasalin. 

Inaresto at Pinigilan ang Aking Anak. (Ano ang Susunod na Magaganap?)  

Ang Prosesong Pang-
kabataan 

ay Katulad ng 
Proseso ng Nasa Hus-
tong Gulang 

Petisyon   Pagsampa/Pag-indict 

Pagdinig ng Detensyon   Detensyon 

Unang Panghukumang Pag-
dinig (J1) 

  Pagbasa ng sakdal 

Pag-uusap Bago ang Paglilitis   Continuance 

Ika-2 Panghukumang Pagdinig 
(J2)   Paglilitis 

Na-sustain ang Petisyon   May-sala 

Pagdinig sa Disposisyon   Pag-sentensya 
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Mga Termino sa Hustisyang Pang-kabataan  



 

TALAGANG kailangan ng iyong anak ng isang abogado na parehong epektibo at 

handa. Kung hindi mo kayang magbayad ng isang pribadong abogado, maghi-

hirang ang korte ng isang abogado upang kumatawan sa iyong anak. Ang abo-

gado ay hihirangin sa o bago ang unang pagdinig sa korte (kilala rin bilang 

PAGDINIG SA DETENSYON). Tandaang ang abogado ang kumakatawan sa 

iyong anak at sa mga desisyon ng iyong anak, hindi ang magulang /legal na 

guardian. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa 

Opisina ng Pampublikong Tagapagtanggol sa (415) 753-7601. 

Kailangan Ko Bang Maghanap ng Abogado? 

Papel ng Intake Probation Officer na imbestigahan ang kaso at gumawa ng 

isang ipinagbigay-alam na desisyon kung paano magpatuloy. Susubukan nilang 

mangalap ng maraming impormasyon hangga’t maaari mula sa iyo (magulang/

legal na guardian), mga pulis, tauhan ng paaralan, ahensiya ng komunidad, ta-

gapayo at iba pang mga may kinalamang partido. Kapag nakikipag-usap sa Pro-

bation Officer, mangyaring pagtuonan ang mga kalakasan ng iyong anak gayon 

na rin kung saan nangangailangan ang iyong anak at pamilya ng suporta. Maka-

tutulong ang impormasyong ito sa Intake Probation Officer sa pagpapaunlad ng 

isang case plan para sa iyong anak. 
 
Sa umaga: (415) 753-7530 or (415) 753-7630 
 
Pagkatapos ng mga oras ng negosyong pagtawag sa naka-duty na 

Probation Officer: (415) 753-7500 
 
Kung sasampahan ang iyong anak ng isang paglabag, kailangang maisampa ang 

kahilingan para sa petisyon* sa loob ng 48 oras mula sa oras ng pag-aresto 

(hindi kasama ang mga weekend at holiday) ng Abogado ng Distrito. Susuriin 

ng Abogado ng Distrito ang ulat ng pulisya, anumang pahayag na ginawa sa 

Probation Officer (kabilang ang mga pahayag na ginawa ng iyong anak) at gaga-

wa ng isang pagsusuri kung magsasampa nga ba ng kaso. Para sa ilang mabib-

igat na kasalanan, maaaring hilingin ng Abogado ng Distrito na litisin ang iyong 

anak at sentensyahan bilang nasa hustong gulang. Talagang mahalagang kausa-

pin ang abogado ng iyong anak tungkol sa prosesong ito at sa mga kalalabasan 

nito. 
 
May diskresyon ang Abogado ng Distrito at maaaring gumamit ng mga alter-

natibo kabilang ang korte ng trapiko, mga programa ng dibersyon, mga referral 

ng ahensiya ng komunidad, impormal na pamamahala (654 W&I) o maaaring 

magpayo at isara ang usapan. 

Ano ang Aasahan sa Unang 48 Oras 

*Ang petisyon ay isang legal na dokumentong isinasampa ng abogado ng distrito, 
na naglilista sa mga paglabag sa batas na diumano’y ginawa ng iyong anak. 
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 Ipapaalam sa iyo ng Intake Probation Officer kung nagpasya ang Abogado ng 

Distrito na magsampa ng mga kaso, (isang petisyon) laban sa iyong anak. 

Ipaaalam sa iyo ang tungkol sa mga pagdinig sa korte sa pamamagitan ng tele-

pono o nang personal. Tumawag sa Intake Probation Officer kung mayroon 

kang anumang mga katanungan o kung hindi ka nakatatanggap ng mga abiso. 
 
 Kung nagsampa ng isang petisyon, kinakailangang magpakita ang iyong anak sa 

korte para sa isang ‘Pagdinig sa Detensyon’ (unang pagdinig sa korte) sa loob ng 

72 oras ng pagka-aresto (hindi kasama ang mga weekend at holiday). Sa pag-

dinig na ito, tutukuyin ng hukom kung pakakawalan ba ang iyong anak sa ilalim 

ng mga tukoy na kondisyon o mananatili sa kustodiya/ detensyon hanggang sa 

kanilang susunod na petsa sa korte. 

 Paano Nagsisimula ang Proseso ng Korte? 
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Sa panahon ng Pagdinig sa Detensyon, isasaalang-alang ng hukom kung ang 
iyong anak ay palalayain o madedetina batay, sa ilang bahagi, sa ilan sa mga 
sumusunod na katanungan: 
  
 Mababantayan ba ng magulang / guardian ang menor de edad at 

“makapagsasagawa ng kontrol”?  
 Ang tahanan ba ay mapayapang tirahan at walang panganib ng pagpapaba-

ya o pang-aabuso?  
 Kailangan bang manatili ang menor de edad sa kustodiya para sa sarili ni-

yang proteksyon?  
 May panganib ba sa publiko kung pinalaya ang bata?  
 Mayroon bang mga paglabag sa iba pang Mga Kautusan ng Korte o war-

rant?  
 May panganib ba na iiwan ng bata ang sinasakupang lugar at/o hindi 

magpapakita sa mga hinaharap na petsa ng korte? 
  
Ang isang positibong ulat (sang-ayon sa pagpasok sa paaralan, mahusay na 
rekord sa trabaho, mga kalakasang inilarawan ng pamilya, nakasusunod sa mga 
tuntunin sa tahanan, walang kasaysayan ng paglalayas) ay maaaring ma-
katulong sa Korte na pahintulutan ang paglaya ng bata mula sa kustodiya. Isipin 
kung ano ang maaaring kailanganin ng iyong anak upang manatiling malayo sa 
kapahamakan at ipaalam iyon sa Probation Officer (mga halimbawa: terapiya, 
paggamot laban sa droga, mga programa ng komunidad, atbp.).  
 
Sa panahon ng Pagdinig ng Detensyon, aabisuhan ka tungkol sa susunod na 
Pagdinig ng Korte.  
 
Kung nananatili sa kustodiya ang iyong anak, ang susunod na petsa ng pagdinig 
ay sa loob ng limang araw ng negosyo.  

Unang Pagdinig sa Korte: Pagdinig sa Detensyon 



 

 Sa pagdinig na ito, pag-uusapan ng abogado ng iyong anak (Abogado ng 

Defense) at ng Abogado ng Distrito ang mga posibleng resolusyon sa usapin 

bago sa aktwal na petsa ng paglilitis. Binibigyang-daan nito ang Abogado ng 

Defense at Abogado ng Distrito ng panahon para mag-negosasyon. 
 

 Sa pag-uusap bago ang paglilitis, maaaring umamin o hindi ang iyong anak 

ng pananagutan sa mga petisyon (mga kaso). Ang mga kaso ay maaari ring 

isantabi para sa posibleng impormal na binabantayang probasyon ng korte 

(654 W&I). 
 

 Maaaring baguhin ang petisyon, (mga kaso) sa pag-uusap na ito (iyon ay, 

ang kasong felony ay maaaring pababain sa isang misdemeanor, 

pagbabawas sa bilang ng mga kaso, atbp.). 
 

 Ang petisyon ay maaaring i-sustain (sinasasabing totoo) o i-dismiss sa pag-

uusap na ito. 
 

 Kung ang negosasyon ay hindi napagkasunduan sa Pag-uusap Bago ang 

Paglilitis, ang susunod na pagdinig sa korte ay isang PAGLILITIS. 
 

 Kung umamin ng pananagutan ang iyong anak sa anumang bahagi ng pe-

tisyon, (mga kaso) at ang petisyon ay isu-sustain, ang susunod na pagdinig 

sa korte ay ang PAGDINIG SA DISPOSISYON.a 

Ang Pag-uusap Bago ang Paglilitis 
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* Una, pakitandaan na sa korteng pang-kabataan, ang mga termino ng ‘may sala’ 
o ‘walang sala’ ay hindi inilalapat sa mga kabataan. Ang terminong maririnig 
mong ginagamit ay “Na-sustain na Petisyon” na ang ibig sabihin ay ang mga 
kaso laban sa iyong anak ay napatunayang totoo. Ang “Na-dismiss na Petisyon” 
ay katulad ng pagpapatunay na ‘walang sala’ sa mga kaso. Kung na-dismiss ang 
petisyon, palalayain ang iyong anak mula sa Juvenile Hall pagkatapos ng pag-
dinig. 

 Kung ang mga kaso (petisyon) laban sa iyong anak ay na-sustain 

(napatunayang totoo), ang susunod na pagdinig sa korte ay isang Disposisy-

onal na Pagdinig (pagsisintensya), na isasagawa sa loob ng 10 araw ng nego-

syo (kung nasa kustodiya ang kabataan) o 30 araw (kung wala sa kustodiya 

ang bata). 

 Sa Disposisyonal na Pagdinig, maaaring ipag-utos ng Hukom na ilagay 

ang bata sa Probasyon, Placement sa Labas ng Tahanan, Log Cabin 

Ranch o sa California Department of Corrections and Rehabilitation 

Dibisyon ng Hustisyang Pang-kabataan (pormal na kilala bilang CYA). 

Pagdinig sa Disposisyon 



 

Probasyon: Pauuwiin ang iyong anak sa ilalim ng pagbabantay ng isang Proba-
tion Officer na may maraming kondisyon ng probasyon. Muling itatalaga ang 
iyong anak sa isang Supervision Probation Officer.  
Placement sa Labas ng Tahanan: Kung sa tingin ng korte na ang mga pan-
gangailangan ng iyong anak ay mas mahusay na matutugunan sa isang lugar bu-
kod sa iyong tahanan, maaaring ipag-utos ng korte ang Kagawaran ng Probasyon 
na ilagay ang bata sa isang ‘Placement sa Labas ng Tahanan’ na lugar. Kabilang 
dito ang pagtatalaga sa ibang kamag-anak o sa isang group home. Haba ng 
nagha hana p ang Kagawaran ng Probasyon ng pinakamahusay na lugar, ang 
iyong anak ay magpapatuloy na idedetina. Ang Placement sa Labas ng Tahanan 
ay maaaring abutin ng mula anim na buwan hanggang 18 buwan at maaaring sa 
loob ng estado o sa labas ng estado. 
Muling itatalaga ang kaso ng iyong anak sa isang Placement Probation Officer.   
Log Cabin Ranch (Para sa mga kabataang lalaki): Maaaring magdesisyon ang 
korte na pinakamabuting italaga ang iyong anak sa Log Cabin Ranch, na isang 
programa ng paninirahan para sa mga kabataang lalaking tapos ng litisin sa pagi-
tan ng edad na 14 at 18 taon. 
Ang tagal ng paglalagi ay hindi tiyak at sinusukat ayon sa pagganap at pag-
unlad. Ang karaniwang paglalagi ay mula walo hanggang sampung bu-
wan. Ang Log Cabin Ranch (LCR) ay matatagpuan sa tinatayang 50 milya 
Timog ng San Francisco sa La Honda, California. Maaaring manirahan ang 
hanggang sa 24 na kabataan sa LCR sa isang rural na kapaligiran at nag-
aalok ng iba’t ibang programa tulad ng mga serbisyo ng edukasyon, 
pagpapayo tungkol sa kalusugang pangkaisipan, pag-papayo tungkol sa 
pang-aabuso sa droga, mga aktibidad na pang-aliwan, bokasyonal na pro-
gramming at aftercare na pagpaplano. Ang Family Engagement ay isang haligi 
ng aming programa sa Log Cabin Ranch at ang pagkilala sa kahalagahan ng in-
teraksyon ng pamilya at muling pagsasama, na nag-aalok ng mga serbisyo ng 
pagsuporta tulad ng lingguhang sasakyan patungong LCR para sa pagdalaw, ter-
apiyang pampamilya, naka-iskedyul na mga araw ng pamilya at pagpaplano sa 
pagbabalik upang suportahan ang pagbabalik sa komunidad pagdating ng 
paglaya ng bata.  
Dibisyon ng Hustisyang Pang-kabataan: Para sa mga seryosong kaso 
(karaniwan, iyong mga may kasamang karahasan at seryosong pananakit sa mga 
biktima), maaaring ipag-utos ng Hukom ang iyong anak na ipagkatiwala sa pasi-
lidad ng Dibisyon ng Estado ng Hustisyang Pang-kabataan. Ang iyong anak ay 
maaaring manatili sa ganitong uri ng pasilidad hanggang sa edad na 23 taon. 
Kapag na-parole, ang pagbabantay sa mga kabataang ito ay ibabalik sa probasy-
on.  

Tandaan: Kung inilagay ang iyong anak sa isang Placement sa Labas ng Tahanan na 
kapaligiran, Log Cabin Ranch o sa Dibisyon ng Hustisyang Pang-kabataan, mawawa-
lan ka na ng araw-araw na pakikipag-ugnayan sa iyong anak. Gayunpaman, maaari 
kang sumulat ng mga liham, tumawag at dumalaw ayon sa mga panuntunan ng lu-
gar. 

Mga Opsyon sa Disposisyon 
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Kung inilagay ang iyong anak sa probasyon, maaaring mag-utos ang Hukom ng 
mga particular na kondisyon ng probasyon. Kabilang sa mga kondisyon na ito 
ang curfew, restitution, paglahok sa mga programa, pagpasok sa paaralan, mga 
stay away na order, pagbabayad ng mga bayarin sa korte at mga personal na pa-
ghahanap (kabilang ang paghahanap sa tirahan ng bata). Suportahan ang iyong 
anak sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang iyong anak ay sumusunod sa bagong 
grupo ng mga tuntunin. Malugod din naming binabati at hinihimok ang bukas at 
tapat na komunikasyon hinggil sa mga pangangailangan at pagsubok ng iyong 
anak. 

 

Oryentasyon Hinggil sa Probasyon: Ikaw at ang iyong anak ay ipinag-
uutos na dumalo sa Oryentasyon Hinggil sa Probasyon ng Juvenile Advisory 
Council (JAC), na pinangungunahan ng mga kabataang matagumpay na na-
kumpleto ang probasyon. Isinasagawa ang oryentasyong ito sa unang Sabado 
ng bawat buwan. Ang Mga Tuntunin ng Probasyon ay ipapaliwanag at ikaw 
at ang iyong anak ay magkakaroon ng pagkakataong liwanagin ang anumang 
katanungang mayroon ka. 

Probation Officer: Mahalagang manatiling nakikipag-ugnayan ka at ang 
iyong anak sa Probation Officer. Lubhang mahalagang tiyaking ang iyong 
anak ay regular na nakikipag-ugnayan sa kanilang Probation Officer at 
dumadalo sa lahat ng mga appointment at mga petsa sa korte sa hinaharap. 

Mga Serbisyo ng Komunidad: Maraming mga organisasyong nakabase 
sa komunidad ang naglalayong paglingkuran ang kabataan at ang kanilang 
mga pamilya. Napakaraming organisasyong may sari-saring pinagtutuonan 
na maaaring makatulong sa iyong anak na pahusayin ang kanyang pagpili. 
Ang isang trabaho, paglilinang sa pag-aaral, mga extra-curricular na ak-
tibidad at mga serbisyong pang-suporta ay lahat tumutulong na ilara-
wan sa Korte at Probasyon na ang iyong anak ay gumagawa ng mas mahusay 
na mga desisyon at handang matagumpay na ma-dismiss mula sa Probasyon. 

Paano Ko Susuportahan ang Aking Anak Habang 
nasa Probasyon? 
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Mga Oras ng Pagdalaw sa Juvenile 
Hall ng mga pribilehiyo sa pagdalaw 

Sabado 
12:55pm – 1:40pm Yunit 2, 4, 6  
2:00pm – 2:45pm Yunit 1,3,5,7  

 
Linggo  

3:25pm – 4:10pm Yunit  1,3,5,7  
4:30pm – 5:15pm Yunit  2, 4, 6  

 
Gabi (Lun, Miy, Biy) 

4:30pm – 5:15pm Lahat ng Yunit  
6:30pm – 8:00pm Lahat ng Yunit (30 min.) 

 
* Hindi ka pahihintulutang dumalaw kung huli ka nang 30 minuto  
 

Mga Tuntunin para sa Mga Bisita 
1. Ang tanging pinahihintulutang mga bisita ay mga magulang / legal na 

guardian na may hustong pagkakakilanlan. 

2. Pagkatapos ng unang 24 oras, may mga tiyak na oras para sa regular na pag-
dalaw. 

3. Ang mga pass para sa pagdalaw ay binibigay ng Probation Officer at may 
bisa sa loob ng 60 araw. Nakasaad sa pass para sa pagdalaw ang Yunit kung 
saan nakatalaga ang iyong anak. 

4. Pinahihintulutan ang mga pass sa Gabi sa ilalim ng mga natatanging kala-
gayan at naaayon sa kaso. Nangangailangan ang pagdalaw sa gabi ng isang 
lagda mula sa Probation Officer ng iyong anak AT ng Direktor ng Juvenile 
Hall. 

5. Tanging tuwing sa mga pagdalaw ng Sabado ka lamang maaaring magdala 
ng isang item ng meryenda at inumin (20 oz. o mas kaunti) mula sa tinda-
han. Ang mga item ay kinakailangang nasa malinaw na plastik bag o dala-
dala. 

6. Hindi pinahihintulutan ang mga personal na item, pitaka, cell phone, susi, 
posporo, gamot, pera, pati na rin ang pagkaing  lutong-bahay, liham o rega-
lo. Available ang mga locker para sa pansamantalang pag-imbak. Ang mga 
armas ay hindi kailanman pinahihintulutan sa mga institusyon o sa paligid 
nito. 

7. Hindi dapat iniiwan nang mag-isa ang mga batang mababa sa 16 taong gu-
lang sa hintayan. 

8. ANG ANUMANG PAGLABAG SA MGA TUNTUNING ITO AY MAGRERE-
SULTA SA DI-PAGSANG-AYON SA PAGBISITA 
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Adjudication - Ang proseso ng korte kung saan nagpapasiya ang hukom na may ebiden-

syang ginawa ng bata ang isang bagay kung saan siya kinasuhan. 

Mga Aggravating Factor - Mga katotohanan na maaaring mas malubha ang krimen, o 

mga dahilan kung bakit maaari kang bigyan ng hukom ng mas malupit na sentensya. 

Pag-aresto - Kung kinuha ng tagapagpatupad ng batas ang bata sa kustodiya para sa 

isang diumano’y paglabag sa batas. 

Assessment – Isang ebalwasyon ng mga kalakasan, pangangailangan at panganib ng 

isang menor de edad. 

Piyansa - Ang isang Bata ay hindi maaaring piyansahan mula sa detensyon. Tanging ang 

hukom lamang ang maaaring mag-utos sa pagpapalaya ng isang kabataan o maaaring 

magkaloob ng karapatan sa Probation Officer ng karapatang magpalaya. 

Bench na Warrant - Isang warrant na inisyu ng korte dahil ang bata ay hindi nagpakita 

para sa isang ipinag-utos na pagdinig. 

Pag-book- Kapag inaresto ang isang bata ng tagapagpatupad ng batas para sa isang 

paglabag sa batas at ang bata ay inilagay sa isang ligtas na kustodiya (Juvenile Hall). 

Citation – Isang pag-aresto kung saan ang bata ay pinakawalan sa isang magulang / 

legal na guardian at ipinag-utos na makipagkita sa isang probation officer sa isang itina-

kdang araw at oras. 

Commitment - Isang utos ng korte na nagbibigay ng guardianship sa bata sa Kagawaran 

ng Juvenile Probation ng San Francisco (na ilalagay sa Log Cabin Ranch o sa isang  pasi-

lidad para sa Placement sa Labas ng Tahanan) o sa California Department of Corrections 
and Rehabilitation para mailagak sa pasilidad ng Dibisyon ng Hustisyang Pang-

kabataan. 

Continuance - Isang pagkaantala sa pamamaraan ng korte sa susunod na mga araw. 

Disposisyon ng Korte – Isang utos ng hukom na gumagawa ng isang resulta ng iginawi 

ng bata. Kilala rin bilang “pag-sentensya” sa korte ng nasa hustong gulang. 

Detensyon - Ang pagpapatira sa bata sa isang ligtas na kustodiya sa Juvenile Justice 
Center (kilala rin bilang Youth Guidance Center o Juvenile Hall). Kailangang maisagawa 

ang isang desisyon sa loob ng 72 oras (o 3 araw ng negosyo) tungkol sa patuloy na deten-

syon ng bata. 

Pagdinig sa Detensyon - Ang unang Pagdinig ng Korte pagkatapos maaresto ang bata. 
Nagpapasya ang Korte kung palalayain o hindi ang bata mula sa kustodiya, ilalagay sa ila-

lim ng Home Supervision o mananatili sa Juvenile Hall habang nakabinbin ang dispo-

sisyon. 

Pagdinig sa Disposisyon - (Karaniwang 4-5 linggo pagkatapos ng pagdinig sa deten-
syon kung nasa kustodiya pa rin ang bata). Isang pagdinig, katulad ng pag-sentensya sa 

korte ng nasa hustong gulang, kung saan ipinaaalam ng korte ang huling desisyon sa kaso 

ng bata. 

Dibisyon ng Hustisyang Pang-kabataan (DJJ) - Mga koreksyonal na pasilidad ng 
Estado na naglalagak sa mga batang lumabag at/o mga parolee hanggang sa edad na 23 

taon. 

Abogado ng Distrito (DA) - Ang abogadong nagsasampa ng mga kaso at umuusig sa 

mga kasong iyon sa korte at kumakatawan sa mga mamamayan ng komunidad. 

Enhancement dahil sa Gang - Isang karagdagang kaso na maaaring idagdag ng D.A. 
upang palawigin o dagdagan ang iyong oras sa kustodiya dahil sa paglahok sa mga ak-

tibidad ng gang. 
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Injunction sa Gang - Isang restraining na order na inisyu ng korte na nagbabawal sa mga 
kabataang nakilala bilang mga miyembro ng gang mula sa paglahok sa ilang aktibidad. 

na Pagdinig (Pag-uusap Bago ang Paglilitis) - Karaniwang isang linggo matapos ang 
pagdinig sa detensyon. Ang J-1 ay ang kung saan ang bata ay aamin bilang may sala o 
walang sala sa petisyon (kaso).  

na Pagdinig (Paglilitis) - Ang bahagi ng paglilitis, kung saan ang mga biktima at saksi 
ay magbibigay ng sinumpaang pahayag tungkol sa insidente na nagdulot ng pagka-aresto. 

Hurisdiksyon - Isang heograpikal na sakop (tulad ng isang county) kung saan ang isang 
korte ay maaaring magpatupad ng awtoridad sa kabataan. 

Transfer-in - Kung ang isang batang nakatira sa San Francisco ay na-adjudicate sa 
ibang county, maaaring ipadala ang kaso sa San Francisco para sa disposisyon. 

Transfer-out - Kung ang isang bata na nakatira sa isang county ay na-adjudicate sa San
Francisco, maaaring ipadala ang kaso sa sariling county ng bata para sa disposisyon. 

Mga Antas ng Paglabag - Ito ay maaaring felony, misdemeanor o infraction. Ang isang 
felony ay ang pinaka-seryosong antas at ang misdemeanor ang pinakamababang antas. 
Hindi nagsasanhi sa detensyon ang mga infraction. 

Placement sa Labas ng Tahanan - Kung tiniyak ng korte na ang bata ay kailangang 
alisin mula sa iyong tahanan at inilagay sa isang residensyal na treatment facility. 

Petisyon - Ang legal na dokumento na isinasampa ng Abogado ng Distrito sa korte, na 
naglalarawan sa (mga) paglabag sa batas (mga kaso) na diumano’y ginawa ng bata 

Probasyon - Kung inutos ng hukom na ang isang menor de edad ay pauuwiin sa ilalim 
ng pagbabantay ng isang probation officer na may kasamang maraming kondisyon. 

Probation Officer (PO) - Ang opisyal na itinalaga upang imbestigahan ang isang pagla-
bag sa batas, bumuo ng isang plano upang matagumpay na tulungan ang batang makaba-
lik sa komunidad at manmanan ang isang batang nasa probasyon. 

Pampublikong Tagapagtanggol - Isang libreng abogadong itinalaga upang kuma-
tawan sa bata sa panahon ng proseso ng korte. 

Panlipunang Ulat (Disposisyonal) - Isang ulat na ihinaharap bago sa Disposisyonal 
na Pagdinig na nagbubuod sa insidente, paglabag sa batas, mga pamamaraan ng korte, 
kasaysayan ng pamilya at mga rekomendasyon ng mga probation officer tungkol sa mga 
plano sa hinaharap para sa bata. 

Wardship – Ang legal na awtoridad ng Korte sa bata kung saan sila ay maaaring tumayo 
bilang “magulang” o guardian ng bata. Ang mga kaso ng wardship ay inilalagak sa akti-
bong pagbabantay sa tahanan man, kasama ang isang kaanak o kung ang bata ay inalis 
mula sa tahanan. 

Welfare and Institutions Code Seksyon 707 – Ay ang Batas ng California na tumu-
tukoy sa tiyak na mga kategorya ng krimen. Ang mga krimeng ito ay seryoso tulad ng 
panggagahasa, pagpatay o pagdukot. Sa ilalim ng California Proposition 21, maaaring 
usigin ng Abogado ng Distrito (DA) ang krimeng ito nang walang pagtutukoy ng Hukom 
ng Korteng Pang-kabataan at maaaring kasuhan ang bata bilang nasa hustong edad at 
humiling ng isang habambuhay na pagkakulong. 
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Pangunahing Impormasyon 
sa Pakikipag-ugnayan  

Kagawaran ng Probasyong Pang-kabataan 
375 Woodside Avenue San Francisco, CA 94127

Pangunahing Numero: (415) 753-7800
www.sfgov.org/juvprobation 

Mga Serbisyo ng Probasyon  
Mga Intake na Yunit 

Berdeng Intake: (415) 753-7530 

Gintong Intake: (415) 753-7630 
 

Mga Supervision na Yunit 

Pangkalahatang Supervision:  

(415) 753-7640 

JCRU / SOP: (415) 753-7660 
 

Pribadong Placement na Yunit 

(415) 753-7650 
 

Juvenile Hall (JJC) 
Admisyon: (415) 753-7500 
Opisyal sa Araw na Iyon:  

(415) 753-7776 

Log Cabin Ranch 
Pangunahing Numero:  

(650) 747-0257 
Iba pang Ahensiya ng Hustisyang 

Pang-kabataan  

Abogado ng Distrito: (415) 753-7700 
Pampublikong Tagapagtanggol: 

(415) 753-7601 

Administrasyon 

Pinunong Probation Officer: (415) 753-7556 
Assistant CPO: (415) 753-7558 

Direktor ng Probasyon: (415) 753-4416 

Direktor ng Juvenile Hall: (415) 753-7502 
Direktor ng Log Cabin Ranch: (650) 747-0257 ext. 1801 

http://www.sfgov.org/juvprobation
http://www.sfgov.org/juvprobation

