
 

2023 PAGHAHAIN NG APLIKASYON NG KANDIDATO 

 SA KONSEHO NG KAPITBAHAYAN 
 

Huling Araw ng Aplikasyon: Lahat ng stakeholder na interesadong tumakbo para sa Lupon sa Konseho ng Kapitbahayan ay dapat 

magsumite ng aplikasyon, kasama ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon, 75 araw bago ang Araw ng Halalan ng Konseho 

ng Kapitbahayan. Ang mga aplikasyon na natanggap pagkatapos ng petsa at oras na ito ay hindi mapoproseso. Walang mga write-

in na mga kandidato. Ang ilan sa mga impormasyon sa Aplikasyon ng Kandidato ay maaaring sumailalim sa kahilingan ng California 

Public Records Act. 

IMPORMASYON SA KONSEHO NG KAPITBAHAYAN 

Konseho ng Kapitbahayan  Pangalan ng Upuan   

IMPORMASYON NG KANDIDATO 

Pangalan sa Balota  Mga Panghalip (Pronouns)   
 

Pangalan   Apilyedo   
 

Petsa ng Kapanganakan  Numero ng Telepono  Email Address  

 

KWALIPIKADONG ADDRESS, KOMPLETUHIN ANG LAHAT NG NAAANGKOP 
 

 
 

 

Address ng Kalye  Lungsod  Zip Code   

I-tsek kung anong naaangkop sa address na ito:  Nagmamay-ari ng Property  Umuupa ng Property 
 Walang Tirahan Iba pa:   

 

 

 

Pangalan ng Organisasyon     

Address ng Kalye  Lungsod  Zip Code   

I-tsek kung anong naaangkop sa address na ito:    Empleyado    May-ari  Iba pa:     

 

 

Address  Lungsod  Zip Code   

I-tsek kung anong naaangkop sa address na ito:  Residensyal na Property 
 Property sa Negosyo Iba pa:   

 

 

Ang Interes ng Komunidad ay tinukoy bilang isang taong nakikilahok sa non-profit na organisasyon na patuloy na 
nagpapanatili ng pisikal na address ng kalye sa loob ng mga hangganan ng konseho ng kapitbahayan nang hindi kukulangin 
sa isang taon, at nagsasagawa ng tuloy-tuloy at nabe-verify na mga aktibidad at operasyon na napapakinabangan sa 
kapitbahayan. Ang for-profit na entity ay hindi dapat maging kwalipikado bilang isang Organisasyon sa Komunidad. 
Pangalan ng Organisasyon   

Address ng Kalye  Lungsod  Zip Code   

 

DOKUMENTASYON 

Ang lahat ng mga kandidato ay dapat magbigay ng dokumentasyon upang maitaguyod ang kanilang pagkakakilanlan at katayuan 

ng stakeholder para sa upuan ng board na kanilang inaaplayan. Listahan ng dokumentasyong kasama sa aplikasyong ito sa ibaba 

(Anumang dokumentasyong isinumite ng isang kandidato o botante ay hindi papanatilihin ng Klerk ng Lungsod). 

Dokumentasyon 1  Dokumentasyon 2   

 

Ipinapahayag ko sa ilalim ng kaparusahan ng pagsisinungaling na ang mga pahayag sa itaas ay totoo at tama. 

 

 
Pirma Petsa 



Ang lahat ng mga aplikante ay dapat sumang-ayon sa kalakip na Pagkilala sa Serbisyo at Pagpapahayag ng Komisyon ng Kandidato 

bago ang sertipikasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aplikasyong ito at mga katanggap-tanggap na klase ng 

dokumentasyon, mangyaring bisitahin ang clerk.lacity.org/ncelections o tumawag sa (213) 978-0444. 



PAHAYAG NG KANDIDATO 
 

Ang lahat ng mga kandidato ay may opsyon na magsumite ng Pahayag ng Kandidato bilang bahagi ng kanilang 
Aplikasyon sa Paghahain ng Kandidato. Ang bawat kandidato ay dapat sumunod sa mga sumusunod na alituntunin 
kapag nagsusumite ng Pahayag ng Kandidato: 

 

• Hindi dapat lumampas sa 1,000 na limitasyon ng mga character kasama ang anumang mga pagsasalin (Pakitandaan 

na ang mga pagsasalin sa Espanyol lamang ang maaaring isumite dahil hindi makilala ng aming system ang mga espesyal na 

character) 

• Dapat ay hindi bababa sa 12-point na font (kung nai-type) 

• Dapat magsumite ng pahayag bago ang 11:59 p.m., 58 araw bago ang Araw ng Halalan sa Konseho ng Kapitbahayan 

• Kung maaari ay hindi maglagay ng kabastusan o komento tungkol sa sinumang ibang kandidato 

 

 
 

 
 
Ang mga kandidato ay maaari ding magsumite ng larawan ng kandidato. Ang mga Pahayag ng Kandidato ay available sa 
clerk.lacity.org/ncelections at sa bawat lokasyon ng botohan. Mangyaring mag-print nang malinaw dahil ang pahayag ay 
ita-type at ilalagay sa aming website. 
 
 

Ipadala ang iyong nakumpletong aplikasyon at ang kinakailangang dokumentasyon ng pagiging karapat-dapat sa: 
City Clerk – Election Division, 555 Ramirez Street, Space 300, Los Angeles, CA 90012  

Email: clerk.election@lacity.org 
Fax: (213) 978-0376 

https://clerk.lacity.org/elections
mailto:clerk.electionsnc@lacity.org


KANDIDATO NG MIYEMBRO NG KONSEHO NG  
 

KAPITBAHAYAN PARA SA ELEKSYON 
 

PAGKILALA AT PAGPAPATIBAY SA SERBISYONG LUPON 

 
Panimula 

Salamat sa iyong interes sa paglilingkod o pagpapatuloy na paglilingkod bilang miyembro 

ng Konseho ng Kapitbhayan. Pinipili mong sumali sa ilan sa mga pinakadedikadong 

tagapaglingkod sa komunidad sa Lungsod ng Los Angeles. Magkakaroon ka ng 

pagkakataong makipagtulungan sa iba pang kamangha-manghang mga tao na nakatuon 

din sa pagtulong sa kanilang mga komunidad. Pinahahalagahan namin ang iyong 

desisyon na maglingkod. 

Maraming aspeto ang pagiging miyembro ng Konseho ng Kapitbahayan. Ang Lupon ng 

mga Komisyoner ng Kapitbahayan (Komisyon) ay nagtatatag ng mga patakaran at 

nagpapahayag ng mga tuntunin at regulasyon na may kaugnayan sa Sistema ng 

Konseho ng Kapitbahayan. Ang isa sa gayong patakaran ay ang Patakaran sa 

Oryentasyon ng Pamumuno [https://empowerla.org/wp-content/uploads/2020/04/NC-

Leadership-Orientation-Policy-2 020-01-30.pdf], na pinagtibay ng Komisyon noong unang 

bahagi ng 2020. Ang patakarang iyon ay nag-aatas sa Departmento ng Neighborhood 

Empowerment (Empower LA/Department) na tiyaking alam ng mga kandidato para sa 

serbisyo ng konseho ng kapitbahayan ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga 

miyembro ng lupon. Dapat patunayan ng EmpowerLA at ng Tanggapan ng Klerk ng 

Lungsod na ang mga kandidato ay pinayuhan at nauunawaan ang mga responsibilidad 

na ito. Kinikilala ng Komisyon na maaaring kailanganin ng mga miyembro ng board ng 

Konseho ng Kapitbahayan na palawakin ang kanilang mga kasanayan sa pamumuno. 

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangang pagsasanay sa website 

ng Departamento [https://empowerla.org/nctrainings/]. 

Kung mahalal, bibigyan ka ng access sa maraming kaso na kinakailangan upang 

lumahok sa, mahahalagang pagsasanay sa ilang lugar. Ang ilan sa mga opsyonal na 

pagsasanay na inaalok ay ang mga tungkol sa komunikasyon, edukasyong sibiko, mga 

pamamaraan sa parlyamentaryo, pagbuo ng koalisyon, at paglutas ng salungatan. Ang 

iba pang mga pagsasanay ay mga pagkakataon sa pagbuo ng pangkat upang bumuo ng 

mga positibong interpersonal na relasyon na nagdudulot ng isang kapaligiran ng pantay 

at pagiging inklusibo. Ang pagbuo ng mga kasanayang ito at pag-unawa ay tumutulong 

sa mga miyembro ng lupon na pamahalaan ang ilan sa mga hamon ng isang maayos na 

gumaganang lupon ng konseho ng kapitbahayan. 

Bukod sa mga pagsasanay, ang mga kandidato para sa paglilingkod sa lupon ay dapat 

pagtibayin na sila ay magtuturo sa kanilang sarili at susundin ang lahat ng mga batas, 

tuntunin, patakaran, at mga pamamaraan na naaangkop sa sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan. Kabilang dito ang mga patakaran ng Lupon ng Kapitbahayang 

Komisyoner, Departmento ng Neighborhood Empowerment, at Tanggapan ng Klerk ng 

Lungsod. Ang bawat isa sa mga tungkuling ito ay may hiwalay na tungkulin sa System. 

Ang impormasyon at mga paglalarawan sa ibaba ay nagpapatupad ng Patakaran at mga 

inaasahan sa Pag-orient sa Pamumuno ng Komisyon.



Pahayag ng mga Pagpapahalaga. Ang sistema ng Konseho ng Kapitbahayan ay 

nakatuon sa pag-angkop sa munisipal na pamahalaan ng LA upang ipakita ang mga 

komunidad ng Lungsod, tinitiyak na ang pagkilala at pagtanggap sa pagkakaiba-iba 

ng mga komunidad na ito ay binuo sa pamamahala ng Lungsod. 

 

Tungkulin ng Konseho ng Kapitbahayan. Upang isulong ang higit na pakikilahok 

ng mamamayan sa lokal na pamahalaan at gawing mas tumutugon ang pamahalaan 

sa mga lokal na pangangailangan. Ang mga Konseho ng Kapitbahayan ay dapat 

magsama ng mga kinatawan ng maraming magkakaibang interes sa mga 

komunidad at magkaroon ng tungkulin sa pagpapayo sa mga isyu ng Lungsod na 

may kinalaman sa Kapitbahayan. 

Mga Paraan at Mapagkukunan ng Pagtataguyod ng Konseho ng Kapitbahayan. 

Maraming paraan kung saan naiimpluwensyahan ng mga Konseho ng Kapitbahayan 

ang patakaran ng lungsod Konseho at isulong ang (mga) interes ng kanilang mga 

komunidad. Halimbawa, pinapayuhan nila ang kanilang mga kinatawan ng Konseho 

ng Lungsod at nagsusumite ng mga pahayag sa epekto ng komunidad sa ngalan ng 

kanilang komunidad. Maaari silang maglingkod sa mga komite ng Konseho ng 

Kapitbahayan sa mga Komisyoner. Maaari din silang lumahok sa mga grupong 

sumusuporta sa diyalogo sa Sistema tulad ng mga alyansa ng Konseho ng 

Kapitbahayan. 

Ano ang ibig sabihin ng pagiging miyembro ng Konseho ng Kapitbahayan. 

Dapat isaalang-alang ng isang miyembro ng lupon ng Konseho ng Kapitbahayan 

ang ilang mga kinakailangan sa pagsunod. Ang mga miyembro ng lupon ay 

pinagkatiwalaan ng mga pampublikong pondo, at dapat kumpletuhin ang mga 

mahahalagang sesyon ng pagsasanay, sundin ang mga tuntunin ng konseho ng 

kanilang kapitbhayan at mga nakatayong tuntunin, at makisali sa publiko sa kanilang 

trabaho sa isang makabuluhan, malinaw, at napapabilang na paraan. Kabilang sa 

mga kinakailangang paksa sa pagsasanay, ngunit hindi limitado sa, ang mga 

sumusunod: 

 A. Kodigo ng Pag-uugali 

 B. Etika 

 C. Pagsasanay sa pagpopondo 

 D. Pagpaplano 101 (kinakailangan para sa mga komite sa pagpaplano) 

 E. Pagkakaiba-iba, katuwiran, pagsasama, at pagsasanay laban sa bias 

 (nasa progreso) 

 F. Katuwiran sa Lugar ng Trabaho 

 G. Paghiwatig sa pagkampi at pagpapahayag ng kasarian (nasa progreso) 

Dapat kumpletuhin ng isang miyembro ng lupon ang mga pagsasanay sa Kodigo ng 

Pag-uugali, Etika, AT Pagpopondo upang maging karapat-dapat na bumoto sa 

anumang usapin sa pananalapi sa harap ng lupon. Dapat kang sumangguni sa mga 

tuntunin ng iyong Konseho ng Kapitbahayan para sa mga karagdagang pagsasanay 

na maaaring kailanganin nila bilang isang kondisyon ng pagboto sa mga bagay sa 

harap ng lupon. 



Mga Responsibilidad ng mga miyembro ng Konseho ng Kapitbahayan. Ang 

mga miyembro ng konseho ay nagboboluntaryo ng kanilang oras, nakikipag-

ugnayan sa komunidad, at nagbibigay ng kaliwanagan sa iba't ibang isyu. 

Nangako sila, sa karaniwan, 10 – 20 oras sa isang buwan sa ngalan ng Sistema 

ng Konseho ng Kapitbahayan. Bilang karagdagan, ang mga Konseho ng 

Kapitbahayan ay gumagawa ng mga rekomendasyon sa pagpapayo sa mga 

gumagawa ng desisyon ng Lungsod. Dahil, ang mga Konseho ng 

Kapitbahayan ay hindi gumagawa ng desisyon o mga katawan na 

tagapagbatas, sila ay napapailalim sa mga nauugnay na batas na namamahala 

sa mga kagawaran ng Lungsod at mga entidad ng pamahalaan. 

Tungkulin ng Departmento ng Kapitbahayan Empowerment (EmpowerLA). 

Ang EmpowerLA ay may magkakaibang tungkulin sa pagsuporta sa sistema 

ng Konseho ng Kapitbahayan. Ang pangunahing responsibilidad ng 

EmpowerLA ay magbigay ng direktang suporta sa Konseho ng Kapitbahayan. 

Bilang karagdagan sa pagbibigay ng suporta sa pagpupulong at pagsasanay 

para sa mga Konseho ng Kapitbahayan, inaasahan din ng EmpowerLA na 

matiyak na sinusunod ng mga Konseho ng Kapitbahayan lupon ang lahat ng 

batas, patakaran, at pamamaraan na naaangkop sa Sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan. Nagsasagawa rin ang EmpowerLA ng mga pagsasanay para sa 

mga departamento ng Lungsod, mga nahalal na opisina, at mga kasapi tungkol 

sa sistema. Ang Departamento ay isang tagapag-ugnay sa pagitan ng mga 

Konseho ng Kapitbahayan at mga gumagawa ng desisyon ng Lungsod na ito. 

Bukod pa rito, pinangangasiwaan at pinangangasiwaan ng EmpowerLA ang 

kamalayan, pakikipag-ugnayan, at layo ng naabot na sa serbisyo sa halalan 

para sa NC Sistema 

Tungkulin ng Opisina ng Abugado ng Lungsod. Ang Opisina ng Abugado ng 

Lungsod Neighborhood Council Advice Division (NCAD) ay gumaganap ng tungkulin 

ng pangkalahatang tagapayo para sa Sistema ng Konseho ng Kapitbahayan ng 

Lungsod at nagpapayo sa mga batas na nakakaapekto sa mga operasyon ng Mga 

Konseho ng Kapitbahayan, kabilang ang mga batas na nauugnay sa salungatan ng 

interes. 

Tungkulin ng Opisina ng Klerk ng Lungsod. Ang Opisina ng Klerk ng Lungsod ay 

nagtatakda ng mga regulasyon, patakaran, at mga alituntunin tungkol sa 

pagpopondo ng sistema ng Neighborhood Council at pinangangasiwaan ang mga 

halalan sa Konseho ng Kapitbahayan. 

A. Polyeto sa Halalan ng Konseho ng Kapitbahayan [hyperlilnk]: Ang 

polyeto at website ng Neighborhood Council na Dibisyon ng Halalan ay 

nagbibigay sa mga botante, kandidato, at iba pang kalahok sa neighborhood 

council ng mahahalagang patakaran at impormasyon tungkol sa proseso ng 

halalan ng neighborhood council. 

B.  Mga Patakaran at Alituntunin ng Programa sa Pagpopondo ng Konseho 

ng Kapitbahayan: Ang Programa ng Pagpopondo ng Konseho ng 

Kapitbahayan Ang [https://clerk.lacity.org/neighborhood-council-

funding/funding-trainings-and-wo rkshops] ay naglalabas ng mga patakaran 

at alituntunin na may kaugnayan sa pagpopondo na ibinibigay sa Konseho 

ng mga Kapitbahayan. 

Balangkas ng Regulasyon 



Habang sinisimulan mo ang iyong paglalakbay sa sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan, mahalagang malaman ang balangkas ng regulasyon kung saan ito 

gumagana. Ang mga batas na ito ay maaaring mula sa Brown na Gawain, 

Pampublikong Rekord na Gawain, Amerikanong may Kapasananan sa Pagkilos, 

Mga Kodigo sa Administratibo ng Lungsod, at Patakaran ng Komisyon, hanggang 

sa Konseho ng Kapitbahayan ayon sa mga batas sa mga nakatayong tuntunin. 

Mga Pederal na Batas na Namamahala sa Sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan 

A. Konstitusyon ng U.S. Ang mga probisyon ng Konstitusyon ng U.S., kabilang 

ang mga sugnay na Libreng Pagsasalita, Pagtatatag, at Libreng Pagsasanay 

ng Unang Susog, ay maaaring naaangkop sa mga pagpapatakbo ng 

Konseho ng Kapitbahayan, gaya ng mga pagpupulong at kaganapan. 

B. Amerikanong may Kapasananan sa Pagkilos. Ang Amerikanong may 

Kapasananan sa Pagkilos ay isang pederal na batas na idinisenyo upang 

protektahan ang mga karapatan ng mga indibidwal na may mga kapansanan. 

Nalalapat ang Title II ng Amerikanong may Kapasananan sa Pagkilos o (ADA) 

sa mga operasyon ng estado at lokal na pamahalaan at maaaring naaangkop 

sa mga operasyon ng mga Konseho ng Kapitbahayan. 

Mga Batas ng Estado na Namamahala sa Sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan  

A. Konstitusyon ng California. Pinoprotektahan ng konstitusyon ng estado 

ang mga indibidwal na karapatan at maaaring naaangkop sa mga 

operasyon ng Konseho ng Kapitbahayan, gaya ng mga pagpupulong at 

kaganapan. Kasama sa iba pang nauugnay na probisyon ang Artikulo XVI, 

seksyon 6 (ang pagbabawal laban sa isang regalo ng pampublikong 

pondo), at Artikulo I, seksyon 3 (pagsasama ng Pampublikong Rekord na 

Gawain sa California). 

B. Ang Pampublikong Rekord na Gawain sa California. Ang 

Pampublikong Rekord na Gawain sa California ay isang batas ng estado 

na nagbibigay ng daan sa publiko sa mga pampublikong rekord. Dapat 

tumugon ang mga Konseho ng Kapitbahayan sa mga kahilingan ng 

Publikong Rekord na Gawain o (PRA) para sa mga rekord nito. 

C. Ang Politikong Pagreporma ng Gawain noong 1974. Ang Politikong 

Pagreporma ng Gawain ay isang batas ng estado na nilalayong tiyakin na 

ang ilang mga pampublikong opisyal ay malaya sa pagkiling dulot ng 

kanilang sariling interes sa pananalapi at kumilos sa paraang walang 

kinikilingan. Ang mga Konseho ng Kapitbahayan ay sumusunod sa mga 

naaangkop na probisyon. 

C. Ang Ralph M. Brown na Gawain. Ang Ralph M. Brown na Gawain ay 

isang batas ng estado na nangangailangan ng bukas at pampublikong 

pagpupulong at inilapat sa mga Konseho ng Kapitbahayan sa 

pamamagitan ng kahulugan ng Batas ng mga lehislatibong katawan. 

D. Kodigo ng Pamahalaan ng California § 1090. Kodigo ng Pamahalaan 

seksyon 1090 ay isang batas ng estado na nagbabawal sa mga 

pampublikong opisyal at empleyado na magkaroon ng personal na 

pinansiyal na interes sa mga pampublikong kontrata. Dahil ang mga 

Konseho ng Kalapit-bahay ay binibigyan ng ilang limitadong awtoridad na 

magrekomenda o magpayo sa mga kontrata ng Lungsod at gumawa ng 



mga pagbili gamit ang mga pondo ng Lungsod, ang Kodigo ng 

Pamahalaan na seksyon 1090 ay naaangkop. 

E. Pedral ng mga Batas sa Kasanayan sa Pagtatrabaho. Bilang 

karagdagan, ang mga Konseho ng Kapitbahayan ay sumusunod sa mga 

batas at patakarang pumipigil sa karahasan sa lugar ng trabaho, sekswal 

na panliligalig, at diskriminasyon. 

Mga Panuntunan sa Mga Batas ng Lungsod na Namamahala sa Sistema ng 

Konseho ng Kapitbahayan 

A. Ang Charter ng Lungsod ng Los Angeles. Nilikha ng Saligang Batas 

ng Lungsod ang Departamento ng Pagpapalakas ng Kapitbahayan, ang 

Lupon ng mga Komisyoner ng Kapitbahayan, at isang sistema ng mga 

Konseho ng Kapitbahayan sa buong lungsod. Ang Artikulo IX, mga 

seksyon 900 hanggang 914 ay nauugnay sa sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan  

B. Ang Administratibo ng Kodigo sa Los Angeles. Ang Administratibo ng 

Kodigo ay binubuo ng administratibo at pamamaraan na mga ordinansa 

ng Lungsod. Kabanata 28. ay nauugnay sa Sistema ng Konseho ng 

Kapitbahayan. Kasama sa iba pang nauugnay na mga seksyon ang 

seksyon 5.517 (administrasyon ng Kapitbahayan Empowerment Fund), 

mga espasyo), seksyon 10.2.1(b) (pagpopondo para sa mga gawad sa 

layunin ng kalapit-bahay), seksyon 20.36 (mga halalan ng konseho ng 

kalapit-bahay), at seksyon 22.535 (opisina at pulong ng konseho ng 

kalapit-bahay mga puwang). 

C. Ang Kodigo ng Munisipal ng Los Angeles. Ang Munisipal Kodigo ay 

naglalaman ng mga ordinansang kriminal at regulasyon. Ang Konseho ng 

Lungsod ay nagpasa ng mga ordinansa sa loob ng Kodigo ng Munisipyo, 

na nauugnay sa, bukod sa iba pang mga bagay, paunawa sa sistema ng 

Konseho ng Kapitbahayan hinggil sa ilang usapin sa paggamit ng lupa. 

Ang Pangkalahatang mga tuntunin sa pagkontrata ng Lungsod ay 

matatagpuan sa Charter ng Lungsod (simula sa seksyon 370) at sa loob 

ng Administratibo ng Kodigo (simula sa seksyon 10.1). 

D. Mga Patakaran sa Tauhan ng Lungsod ng Los Angeles: Kinikilala ng 

Lungsod na ang isang manggagawa ng mga indibidwal na may 

magkakaibang mga personal na background, ideya, talento, at mga 

karanasan ay nagpapadali ng pagkakataon para sa bawat indibidwal na 

gumawa ng isang natatanging kontribusyon sa lugar ng trabaho at upang 

magbigay ng superyor at pantay na serbisyo sa lahat ng mga komunidad 

ng Los Angeles. Hindi pinahihintulutan ang panliligalig o diskriminasyon 

batay sa isang protektadong kategorya gaya ng tinukoy ng Patas na Batas 

sa Pagtatrabaho at Pabahay o (FEHA) na aktibidad na nakakasagabal sa 

mga layunin ng Lungsod na mapanatili ang isang magkakaibang, patas, 

inklusibo, at produktibong lugar ng trabaho. Maaaring hilingin sa Opisina 

ng Abugado ng Lungsod ng Dibisyon Relasyon sa Paggawa na siyasatin 

ang mga tanong sa lugar na ito patungkol sa mga lupon ng Konseho ng 

Kapitbahayan o mga miyembro ng lupon. Kapag nangyari ito, inaasahang 

susunod ang mga miyembro ng board sa imbestigasyon. Ang 

pagkabigong gawin ito ay maaaring magbigay ng dahilan para sa 

pagtanggal ng mga nag-aatubili na miyembro ng konseho ng 

Departamento. 



E. Mga Panuntunan sa Pagkalap ng Pondo. Ang mga paghihigpit sa 

ordinansa sa pananalapi ng kampanya ng lungsod ay hindi nalalapat sa 

mga halalan ng Konseho ng Kapitbahayan. Gayunpaman, ang anumang 

mga donasyon na natatanggap ng mga kandidato ay itinuturing na mga 

regalo na maaaring mangailangan sa kanila na huminto sa kanilang sarili 

kung ang kandidato ay nahalal. Ang pagtanggi ay kinakailangan sa 

anumang bagay na direktang kinasasangkutan ng donor o may 

kinakailangang epekto sa donor kung ang donor ay nagbigay ng mga 

regalo sa halagang $500 o higit pa sa kabuuan sa loob ng 12 buwan bago 

ang desisyon. Kung ang kandidato ng Lupon ay isang publiko opisyal na 

may mga obligasyon sa pagsisiwalat, tulad ng empleyado ng lungsod, ang 

mga naaangkop na limitasyon sa regalo ng batas ng Lungsod at estado 

ay ilalapat sa mga kontribusyon na natanggap ng kandidato ng Lupon. 

Lupon ng Kapitbahayan Komisyoner 

Ang Lupon ng mga Komisyoner ng Kapitbahayan ay nagtatatag ng mga patakaran 

at nagpapahayag ng mga tuntunin at regulasyon na may kaugnayan sa Sistema ng 

Konseho ng Kapitbahayan. Alinsunod sa seksyon 902 ng Saligang Batas ng Lunsod, 

ang Lupon ay may pananagutan para sa pagtatakda ng patakaran at pangangasiwa, 

kabilang ang pag-apruba ng mga kontrata at pagpapaupa at ang pagpapahayag ng 

mga tuntunin at regulasyon para sa Sistema ng Konseho ng Kapitbahayan. 

Ilang Mahahalagang Ordenansa, Mga Patakaran ng Konseho ng Kapitbahayan, 

at Mga Panuntunan. 

A. Plano para sa Buong Lungsod na Sistema ng mga Konseho ng 

Kapitbahayan: Ang Plano ay naglalaman ng pahayag ng mga patakaran at 

layunin ng Sistema ng Konseho ng Kapitbahayan. 

B. Mga Batas ng Konseho ng Kapitbahayan: Ang mga tuntunin ng isang 

Konseho ng Kapitbahayan ay itinatag upang magkaloob ng isang nakasulat 

na balangkas at isang istraktura ng organisasyon para sa partikular na 

Konseho ng Kapitbahayan. Ang mga tuntunin ay nagtatatag, bukod sa iba 

pang mga bagay, ang istruktura ng pamamahala, mga pamamaraan, at mga 

proseso ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan ng isang organisasyon. 

C. Mga Tuntunin ng Konseho ng Kapitbahayan: Ang mga Nakatayong mga 

Tuntunin ng isang Konseho ng Kapitbahayan ay nagdedetalye ng mga 

administratibong tuntunin ng Konseho ng Kapitbahayan na iyon. Bilang isang 

pinakamahusay na kasanayan, isang kopya ng Nakatayong mga Tuntunin ay 

dapat idagdag sa website ng Konseho ng Kapitbahayan na ginagawa itong 

nadadaanan sa publiko.  

D. Parliamentaryong Pamamaraan – Robert’s Panuntunan ng Kaayusan o 

Mga Panuntunan ng Kaayusan ni Rosenberg: Parliamentaryong 

Pamamaraan ay isang kasangkapan upang matulungan ang mga 

neighborhood council lupon na maging mas epektibo at produktibo sa 

kanilang mga pagpupulong. Ang mga tuntunin ng konseho ng kapitbahayan 

ay nagsasaad kung aling mga tuntunin ng kaayusan ang nalalapat. 

Alinsunod sa Lupon ng Kapitbahayan Komisyoner ng Patakaran sa Oryentasyon ng 

Pamumuno (2020-1), ang mga nahalal gayundin ang mga napiling miyembro ng 

lupon at mga kandidato ay kinakailangang pagtibayin na natanggap nila ang 

nabanggit na impormasyon at pagtibayin ang kanilang kasunduan na sumunod sa 

mga kinakailangan at responsibilidad ng Konseho ng Kapitbahayan mga miyembro 



ng lupon. Ang Departamento ay maaaring magpanatili ng isang pampublikong 

listahan ng lahat ng mga miyembro ng lupon at mga kandidato na nagpatibay o 

nabigong magpatibay. 

• Maaaring hilingin ng Departamento ang mga bagong halal na miyembro ng 

lupon na lumahok sa isang mandatoryong oryentasyon bago ang serbisyo ng 

lupon. Dapat makumpleto ang lahat ng mandatoryong pagsasanay bago 

magsimula ang serbisyo ng lupon. 

• Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga kandidato para sa serbisyo ng 

lupon ng Neighborhood Council, maaari naming hilingin sa iyo na magbigay 

ng demograpikong impormasyon. Ang impormasyon ay ginagamit ng 

ang Departamento upang pagbutihin ang mga direktang serbisyo ng konseho 

ng kalapit-bahay na ibinibigay nito sa mga Konseho ng Kapitbahayan. 

Sa pamamagitan nito, pinatutunayan ko na nabasa ko, naunawaan at 

sumasang-ayon na sundin ang mga tuntunin, batas, at pamamaraan na 

nakadetalye sa itaas sa “Dokumento ng Pagpapatibay ng Kandidato sa 

Pagkilala sa Serbisyo ng Lupon.” 

 

_______________________________________________  __________________ 
  Pirma                                     Petsa 
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