
Madaliang Listahan  Para sa Pagsisimula 

 

May makukuhang  maraming tulong  at maaari pang humiling o makiusap upang mabigyan ng taga salin 

wika sa pamamagitan ng pagtawag sa 907-444-4015 o mag-email sa asagaak@protonmail.com para 

ipaalam sa amin ang inyong kailangan. Maaari tayong tumawag sa telepono para magtakda ng 

pagkukunsulta sa isang taong mula sa Language Link.  Upang matulungan ka sa iyong pagsisimula bilang 
tagapag-alaga o konserbator narito ang pangunahing listahan ng mga bagay bagay na kailangan mong 

gawin para sa korte at para sa taong iyong pangangalagaan.  

Listahan para sa mga Dapat Gawin Karamihan  Iba Pang mga Hakbang na Makakatulong 

sa mga Appointment 

 Basahin ang mga kautusan ng korte  Mag-apply para sa mga benepisyo o kung 

tumatanggap na nito, palitan ang kinalalagyan ng 

deposito sa account ng pangangalaga.  

  Kumpletuhin ang kinakailangang karunungan                 Mag-apply para sa PFD o kung nakapag-apply na 

    o edukasyon (30 araw)                                                                  palitan ang kinalalagyan ng deposito sa account 

 *Panoorin ang ika-3 bahagi ng video ukol sa Sistema                  ng pangangalaga. 

       ng korte o dumalo sa isang Klase ng ASAGA.                     

       Hanapin ang link sa   www.asaga.info 

 

 Magpahayag ng Plano sa Pangangalaga (30 araw)  Mag-apply para sa o humanap ng mga serbisyong  

     http://asaga.info/implementation-reports/                        magsusuporta 

        Makipag-ugnayan sa Aging and Disability Resource o 211. 

 

 Ibigay ang mga kautusan & sulat sa mga may          Magpahayag ng pagpapalit ng adres para sa   

       Kaugnayang indibidwal/mga tao                       (pagpapadala ng sulat at lahat ng mga accounts) 

 Bumuo ng talaan na paglalagyan ng mga                              Isaayos ang alinmang kinakailangang medikal, 

mahahalagang dokumentasyon                                                        dental, at mga pisikal na pag-susuri                                                

 Buksan o kilalanin ang 

 account sa bangko ng pangangalaga  Isaayos ang para sa anumang kalusugang                                  

pangkaisipan o kamalayang mga pag-susuri  

 Gumawa ng listahan ng mga mahalagang  
impormasyon (mga account #, kontak na                              Bilang tagapag-alaga o konserbator nagagawa mo  
inpormasyon para sa mga doctor, mga     bang makipag-usap sa taong iyong pinangangalagaan?   
miyembro ng pamilya, mga bayarin, mga     kung ganoon, talakayin sa kanila kung paano nila  
deadline, atbp.)                                                                      gustong isaayos ang plano ng pangangalaga.                         
         Ang unang hakbang sa pagpapasya ay ang tanungin  

 Isaayos o palitan ang pabahay/kinalalagyan                        sila kung ano ang kanilang nais. 

         

 Magpahayag ng Ulat sa Pagsasakatuparan (90 araw)    

    http://asaga.info/implementation-reports/   Kailangan mo bang mag-apply para sa mga  

         programang pamumuhay na tinutulungan tulad ng  

 Mgpahayag ng Taunang  Ulat (isang beses sa iang taon) General Relief o Medicaid Waiver?    

     http://asaga.info/how-to-do-the-annual-report/   Kailangan mo bang mag-sign up para sa serbisyo ng 

         pagsubaybay sa kredito o [credit freeze] 

         Kailangan mo bang makipag-ugnayan sa isang 

        Abogado upang gumawa ng isang trust? 
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         Kailangan mo bang makipag-ugnayan sa Social  

         Security upang maging kinatawan sa pagkuha ng bayad    

        sa benepisyo? Karagdagang impormasyon ukol sa 

        benebisyo ay makikita sa http://asaga.info/er-benefits/ 

*Sa bank account, hindi ka dapat makisali sa    

 bagay  na nauukol sa pera ng taong                                                      *Ang tao ba ay maninirahan kasama mo at mag- 

pinangangalagaan maliban kung may  pahintulot                   mag-aambag sa mga gastos sa bahay?  Kung mag-aapply                                             

ang korte. Ang account ay dapat na para sa                             ng SSI, kailangan mong gumawa ng kontrata sa renta.                       

kanyang kabuhayan at mga gastos lamang.                                

 

Ang mga  nakalista  ay ilan lamang sa  mga pangunahing bagay  na dapat gawin ng mga bagong  tagapag-alaga o 

konserbator.  Kung may mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin o puntahan ang aming  

website para sa karagdang pagsasanay. 
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