
 

 

HILING SA IMPORMASYON PARA SA MGA PAGLABAG 

Ang patakaran sa paglabag 3.1(b) ay nag-aatas na isang “nasusulat na paghahabol” para sa dokumento ng natuklasan 
ang “isampa sa tanggapan ng awtoridad na umuusig” at “ipatala sa korte.” Ang paghahabol na ito ay dapat maisampa 
“nang hindi bababa sa labing-apat na araw bago ang tinutulang pagdinig” upang maging balidong paghiling.  

1. Ipadala sa koreo o dalhin ang iyong 

nasusulat na paghahabol sa natuklasan 

sa: 

Seattle City Attorney’s Office 

Attn: Infraction Project 
701 Fifth Ave., #2050 

Seattle, WA 98104-7097 

Isama ang sumusunod na MANDATORYONG 
impormasyon: 

 Buong pangalan ayon sa nakalista sa citation. 

 Numero ng citation at Petsa ng paglabag. 

 Numero ng telepono. 

 Iyong address at e-mail address

2. Magsumite rin ng kopya ng iyong kahilingan sa :      Discovery Request File Copies 
Seattle Municipal Court 
P.O. Box 34987 
Seattle, WA 98124-4987 
smc-records@seattle.gov 

3. Kung hindi mo matatanggap ang iyong hinihiling na dokumento ng natuklasan sa pamamagitan ng e-mail, 
responsibilidad mong magbigay ng sobre na may selyo at naka-address sa iyo o maging handang tanggapin 
ang iyong hinihiling na dokumento ng natuklasan sa tanggapan ng Abogado ng Lungsod. 

4. Kung ang iyong abiso sa paglabag ay bumabanggit na may video na nagawa sa insidente, maaari kang 

makakuha ng kopya ng video sa pamamagitan ng pagpapadala ng nasusulat na kahilingan para sa kopya sa 

Seattle Police Department Legal Unit, P.O. Box 34986, Seattle, WA 98124-4986.  Ang mga nasabing paghiling 

ay maaari ring gawin sa pamamagitan ng fax sa Seattle Police Department Legal Unit at 206-386-9022 o 

dalhin sa Seattle Police Department Headquarters sa 610 Fifth Ave., Seattle, WA 98124-4986. 

 

 

PRO SE NA PAGLABAG NG AKUSADO KAHILINGAN PARA SA NATUKLASAN 
 

Pangalan Mo: _______________________________________________ (Mga) Numero ng Citation: ____________________ 

Numero ng Telepono: _________________________________________      ____________________ 

Petsa ng Paglabag: ___________________________________________      ____________________ 

E-mail Address: ______________________________________________      ____________________ 

Address: ____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

Tagalog 04/29/2011 

Tatanggapin ko ang aking hinihiling na dokumento ng natuklasan sa sumusunod na paraan (pumili ng isa): 

  Naglalaan ako ng sobreng may selyo na naka-address sa sarili ko. 

  Tatanggapin ko ang aking pagdiskubre sa pamamagitan ng e-mail. 

 Babalik ako at ako mismo ang tatanggap ng aking pagdiskubre kapag nasabihang gawin ito. Sumasang-ayon ako na ang petsa ng 
pakikipag-ugnayan ng Lungsod ay petsa na rin ng pagtanggap. Nauunawaan ko na ang pagdiskubre ay makukuha lang sa 701 5

TH
 

Avenue, Suite 2050. 

 
 
 

Lagda ng Akusado: __________________________________________________Petsa:___________________________________ 

(Mangyaring i-print nang malinaw upang mapadali ang hiling mo sa lalong madaling panahon.) 


