MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN SA CHICAGO – HALALAN 2020 PARA SA LSC

FORM 2-20
Form ng Pagbubunyag ng Kriminal na Pagkakahatol ng Kandidato sa LSC
Ang form na ito ay ipinag-uutos ng batas at dapat na sagutan sa paaralan kung saan tumatakbo ang kandidato bago
sumapit ang 3:00 p.m.,
Marso 5, 2020 o sa Opisina ng Local School Council Relations bago ang pagsapit ng 3:00 p.m., Pebrero 25, 2020.
ANG MGA IPINADALA SA PAMAMAGITAN NG KOREO, E-MAIL, FAX O NAKOPYANG FORM AY HINDI TATANGGAPIN. (Pakiprint ang lahat ng impormasyon)

Paki-print ang lahat ng impormasyon nang malinaw.
Pangalan ng Kandidato: _________________________ __________________________ ______________________________
APELYIDO
PANGALAN
GITNANG PANGALAN O INISYAL
(BILUGAN ANG LAHI SA IBABA)
Puti/Caucasian

Uri ng Kandidato:

Aprikano-Amerikano

Hispanic/ Latino(a)
Asyano/Asyano-Amerikano Katutubong Amerikano/Taga-Alaska
Taga-Hawaii/Taga-Islang Pasipiko

❑ Magulang/Ligal na Tagapag-alaga
❑ Hindi Guro na Kawani

❑ Residente sa Komunidad
❑ Estudyante

❑ Guro

Address ng Tirahan: _______________________________________ _____________________ ________________ ___________
KALSADA
LUNGSOD
ESTADO
ZIP
Petsa ng Kapanganakan: ___________ ________ _____________
Kasarian: ❑ Lalake
❑ Babae
BUWAN
PETSA
TAON
Petsa ng Pag-file: ___________ ________ _____________
BUWAN
PETSA
TAON

Paaralan:________________________________________

Pakilista ang lahat ng mga dating address sa Illinois sa loob ng nakalipas na limang (5) taon.

Mga Petsa Mula/Hanggang

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Pakilista ang (mga) pangalan noong dalaga at/o anumang mga ibang pangalan na kilala kayo o na ginamit:
(Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan)
_______________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________

__________________________________________________

PANGKALAHATANG IMPORMASYON
●
●

Dapat na sagutan ng sinumang kandidatong tumakbo para maitalaga o maihalal sa isang Local School
Council ang form na ito. Ang mga tagubilin ay nasa ibaba. Ang hindi pagkumpleto ng form na ito ay
magreresulta sa awtomatikong diskwalipikasyon ng kandidato sa halalan o pagkakatalaga.
Ang sinumang kandidatong naihalal o naitalaga na maglingkod sa isang Local School Council ay
kinakailangang sumailalim sa isang pagsisiyasat sa kriminal na background na kasama ang pagsisiyasat
sa fingerprint sa database ng Illinois State Police at Federal Bureau of Investigation bago ang
panunungkulan sa tungkulin. Ang mga kandidato rin ay sasailalim sa pagsisiyasat sa pang-aabuso at
pagpapabaya ng bata (Department of Children and Family Services) para matukoy kung ang kandidato
ay nasangkot sa isang insidente ng pang-aabuso at pagpapabaya ng bata.
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●

Kung, pagkatapos ng pagsasagawa ng pagsisiyasat sa kriminal na background, maging ito man ay
bago sa pagbubunyag, ay napag-alaman na ang kandidato ay nahatulan ng kasalanang magiging
sanhi ng pagkakadiskwalipika, hihilingin ng Lupon na matanggal ang aplikante.

MGA TAGUBILIN
●

●
●
●

Dapat na magsumite ang mga kandidato ng nasagutang form sa paaralan kung saan kumakandidato
bago ang pagsapit ng 3:00 p.m., Marso 5, 2020 o sa Opisina ng Local School Council Relations, 2651 W.
Washington Blvd., 3rd Floor, Chicago, Illinois 60612 bago ang pagsapit ng 3:00 p.m., Pebrero 25, 2020.
Ang mga ipinadala sa pamamagitan ng koreo, e-mail, fax o nakopyang form ay hindi tatanggapin.
Kung ang kandidato ay mas bata sa 18 taong gulang, ang magulang o tagapag-alaga ay dapat na
sumang-ayon sa pagbubunyag ng mga pagkakahatol na nagkasala.
Sa ilalim ng Seksyon 34-2.1 ng Illinois School Code, ang mga kandidato para sa isang Local School
Council ay kinakailangang magbunyag ng mga nakakadiskwalipikang pagkakahatol ng kriminal na
pagkakasala na nakalista sa ibaba.
Ang hindi pagbunyag ng mga nakakadiskwalipikang pagkakahatol ng kriminal na pagkakasala ay
hahadlang sa paglitaw niya sa balota at, kung nahalal o naitalaga, hihilingin ng Lupon ang
pagkakatanggal ng kandidato.

●

Dapat na ibunyag ng mga kandidato ang (mga) nakakadiskwalipikang pagkakahatol ng kriminal na
pagkakasala kahit kailan pa nangyari ang (mga) pagkakahatol, maliban kung iba ang nakasaad sa
“Mga Pagbubunyag” na seksyon sa ibaba.

●

Dapat na ibunyag ng mga kandidato ang (mga) pagkakahatol sa napaparehong o malaki ang
ipinareho sa nakakadiskwalipikang kasalan sa ibang estado, na maaaring ilarawan sa blg. 26 sa ibaba.
Pakitandaan: Ang mga kandidate ay hindi kinakailangang magbunyag ng (mga) juvenile conviction.
Gayun pa man, maging anuman ang edad sa oras ng pagkakaaresto/pagkakahatol, kung ang kaso ay
nadesisyunan sa isang adult court at makakadiskwapilipika ang pagkakahatol, ang pagkakahatol ay
dapat na ibunyag.
Kung, pagkatapos ng pagsasagawa ng pagsisiyasat sa kriminal na background, maging ito man ay
bago sa pagbubunyag, ay napag-alaman na ang kandidato ay nahatulan ng kasalanang magiging
sanhi ng pagkakadiskwalipika, hihilingin ng Lupon na matanggal ang aplikante sa pamamagitan ng
pandinig.
Para matukoy kung ang aplikante ay nahatulan ng kasalanang magiging sanhi ng pagkakadiskwalipika,
kakailanganin ng aplikante na magsubmite ng opisyal na dokumento, sa gastos ng kandidato, sa Lupon
para pag-aralan ito.

●

●

●

MGA PAGBUBUNYAG
Ang mga kasalanang magiging sanhi ng pagkakadiskwalipika ay makikita sa Seksyon 34-20.5, Seksyon 21B-80,
at Seksyon 34-2.1(f-5) ng Illinois School Code. Ilagay kung kayo ay nahatulang nagkasala O sinubukang
gumawa ng anumang mga kasalanang sanhi ng pagkakadiskwalipika na nakalista sa ibaba. Tsekan ang
lahat ng naaangkop.
1. OO ❑ Ang anumang paglabag sa Cannabis Control Act, maliban sa mga binigyan-kahulugan sa mga
Seksyon 4(a), 4(b), 4(c), 5(a) at 5(b) at anumang mga paglabag kung saan ang isang indibidwal ay
makatanggap ng probasyon sa Seksyon 10, basta’t ang mga tuntunin at kondisyon sa probasyon sa Seksyon 10
ay matagumpay na natugunan (720 ILCS 550/1 et seq., maliban sa mga nabigyan ng kahulugan sa 720 ILCS
550/4(a), 4(b) at 4(c), at 720 ILCS 550/5(a) at 5(b), at matagumpa-y na nakumpleto ang probasyon sa ilalim ng
720 ILCS 550/10). (TANDAAN: Alinsunod sa Seksyon 5/21B-80, dapat lamang ninyong ibunyag kung ang
kasalukuyang taon sa kalendaryo ay nasa loob ng pitong (7) taon kasunod ng pagtatapos ng sentensiya para
sa kriminal na krimen);
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2. Oo ❑ Ang anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Illinois Controlled Substances Act, maliban sa
anumang paglabag na maaaring nakatanggap ang indibidwal ng probasyon ayon sa Seksyon 410, basta’t ang
mga tuntunin at kondisyon ng probasyon ayon sa Seksyon 410 ay matagumpay na natugunan (720 ILCS 570/100
et seq., maliban sa matagumpay na pagkumpleto ng probasyon sa ilalim ng 720 ILCS 570/410) (TANDAAN:
Alinsunod sa Seksyon 5/21B-80, dapat lamang ninyong ibunyag kung ang kasalukuyang taon sa kalendaryo ay
nasa loob ng pitong (7) taon kasunod ng pagtatapos ng sentensiya para sa kriminal na krimen);
3. Oo ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 401.1, 405.1, o 405.2 ng Illinois Controlled
Substances Act (720 ILCS 570/401.1 = pagbebenta ng kontroladong substansiya; 720 ILCS 570/405.1 =
pakikisabwatan sa krimeng may kinalaman sa droga; 720 ILCS 570/405.2 = pakikisabwatan sa gang sa kalsada
sa krimeng may kinalaman sa droga ) (TANDAAN: Dapat lamang kayong magbunyag kung kayo ay nahatulan
sa loob ng 10 taon bago ang petsa ng inyong nominasyon o pagkakatalaga);
4. Oo ❑ Ang anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Methamphetamine Control and Community
Protection Act, maliban sa anumang paglabag na maaaring nakatanggap ang indibidwal ng probasyon ayon
sa Seksyon 70, basta’t ang mga tuntunin at kondisyon ng probasyon ayon sa Seksyon 70 ay matagumpay na
natugunan (720 ILCS 646/1 et seq., maliban sa matagumpay na pagkumpleto ng probasyon sa ilalim ng 720 ILCS
646/70) (TANDAAN: Alinsunod sa Seksyon 5/21B-80, dapat lamang ninyong ibunyag kung ang kasalukuyang taon
sa kalendaryo ay nasa loob ng pitong (7) taon kasunod ng pagtatapos ng sentensiya para sa kriminal na krimen);
5. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-1.20 (dating 5/12-13) (720 ILCS 5/11-1.20 =
krimeng sekswal na panghahalay);
6. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-1.30 (dating 5/12-14) (720 ILCS 5/11-1.30 =
mas mabigat na krimeng sekswal na panghahalay);
7. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-1.40 (dating 5/12-14.1) (720 ILCS 5/11-1.40
= mapanlupig na krimeng sekswal na panghahalay);
8. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-1.50 (dating 5/12-15) (720 ILCS 5/11-1.50
= krimeng sekswal na pang-aabuso);
9. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-1.60 (dating 5/12-16) (720 ILCS 5/11-1.60
= mas mabigat na krimeng sekswal na pang-aabuso);
10. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-1.6, sakop ang lahat (720 ILCS 5/11-6 =
pang-aakit ng bata na makipag-seks; 11-6.5 = pang-aakit ng taong nasa tamang gulang na makipag-seks; 116.6 = pang-aakit na makipagkita sa isang bata (sa pamamagitan ng elektronik na paraan);
11. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa mga Seksyon 11-9 (11-9 na muling nanumeruhan
bilang Seksyon 11-30) hanggang 11-9.5, kasama ang lahat (720 ILCS 5/11-9.1 = sekswal na pananamantala sa
isang bata; 11-9.1A = pagsang-ayon sa sekswal na pang-aabuso sa isang bata; 11-9.1B = hindi pagreport sa
sekswal na pang-aabuso sa isang bata; 11-9.2 = masamang sekswal na gawi sa taong nasa pangangalaga nito;
11-9.3 = pagpunta ng mga sex offender kung saang ipinagbabawal ang mga ito sa loob ng paligid ng paaralan;
paglapit, pagkontak, pakikitira, o pakikipag-ugnayan ng sex offender sa bata sa mga partikular na lugar ; 119.4-1 = sekswal na manlulupig at ang sex offender sa bata; presensiya o pagtatambay sa o malapit sa mga
pampublikong parke); 11-9.5 = masamang sekswal na gawi sa taong may kapansanan;
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12. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-14.1 hanggang 11-21, kasama ang lahat
(720 ILCS 5/11-14.1 = pang-aakit na makipagseks ; 11-14.3(a)(2) = pagtataguyod ng prostitusyon sa
pamamagitan ng pagkita ng pera mula sa prostitusyon ; 11-14.4 = pagbugaw ng mga tin-edyer sa prostitusyon;
11-15 = pang-aakit ng babaeng bayaran (pinawalan-bisa simula 7/1/11); 11-16 = pambubugaw (pinawalan-bisa
simula 7/1/11); 11-17 = pagpapanatili ng lugar ng prostitusyon (pinawalan-bisa simula 7/1/11); 11-17.1 =
pagpapanatili ng lugar ng prostitusyon ng mga tin-edyer (pinawalan-bisa simula 7/1/11); 11-20 = pagiging suki
ng taong nagbebenta ng kanyang katawan ; 11-20.1 = pagiging suki ng menor-de-edad na nagbebenta ng
kanyang katawan; 11-19 = pambubugaw (pinawalan-bisa simula 7/1/11); 11-19.1 = pambubugaw ng tin-edyer
o mas mabigat na pambubugaw ng tin-edyer (pinawalan-bisa simula 7/1/11); 11-19.2 = sekswal na
pananamantala sa isang bata (pinawalan-bisa simula 7/1/11) 11-20 = kahalayan; 11-20.1 = pornograpiya ng
bata; 11-20.1B = mas mabigat na pornograpiya ng bata (pinawalan-bisa simula 1/1/13) 11-20.2 = tungkuling
ireport ng mga tagaproseso ng pelikula at paglalathala ang sekswal na paglalarawan ng mga bata; 11-20.3 =
mas mabigat na pornograpiya ng bata (muling nanumeruhan bilang 11-20.1B); 11-21 = nakakasamang materyal
(mga hilig sa nakapagpapalibog);
13. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-23 (kung pinaparusahan bilang isang
Class 3 na krimen) (720 ILCS 5/11-23 = pagpaskil ng nagpapakilala o grapikong impormasyon sa malaswang site
sa internet o pagkakaroon ng grapikong impormasyon na may pornograpiyang materyal);
14. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-24 (720 ILCS 5/11-24 = pagkuha ng
larawan ng bata ng sex offender);
15. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-25 (720 ILCS 5/11-25 = mapanlupig na
pangbibihis ng bata bilang panghanda sa sekswal na aktibidad);
16. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-26 (720 ILCS 5/11-26 = pagbiyahe para
makipagkita sa isang menor-de-edad);
17. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 11-30 (kung naparusahan bilang Class 4 na
krimen) (720 ILCS 5/11-30 = kabastusan sa publiko, ikatlo o ikaapat na paglabag);
18. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 12C-45 (Seksyon 12-4.9 muling nanumeruhan
bilang Seksyon12C-45) = pagdulot ng pinsala sa isang batang atleta sa pamamagitan ng droga;
19. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 12-32 (720 ILCS 5/12-32 = ritwal na mutilasyon);
20. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 12-33 (720 ILCS 5/12-33 = pang-aabuso sa
isang bata bilang ritwal);
21. OO ❑ Anumang paglabag na binigyan-kahulugan sa Seksyon 26-4 kung naparusahan bilang (d)(4) o (d)(5)
ng Seksyon (720 ILCS 5/26-4 = hindi awtorisadong pagrerekord ng video at transmisyon ng live na video);
22. OO ❑ Ang gumawa ng sekswal o pisikal na pang-aabuso sa sinumang menor-de-edad na mas bata sa 18
taong gulang alisunod sa mga proseso sa ilalim ng Artikulo II ng Juvenile Court Act ng 1987 (705 ILCS 405/2-1, et seq.);
23. OO ❑ Unang antas ng murder;
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24. OO ❑ Pakikipagsabawatan sa pagsasagawa ng unang antas ng murder;
25. OO ❑ Pag-uudyok ng unang antas ng murder;
26. OO ❑ Class X na krimen. Pakitukoy: ________________________________________________________________;
27. OO ❑ Pakikipagsabawatan sa pagsasagawa ng Class X na krimen;
28. OO ❑ Pag-uudyok ng Class X na krimen.
29. OO ❑ Kapareho ng paglabag sa labas-ng-estado sa alinman sa mga kababanggit na paglabag. Pakitukoy:
________________________________________________________________________________________________________;

❑ HINDI, hindi ako nahatulan sa anumang paglabag na nakalista sa itaas.
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KUMPIRMASYON
1.

Kinukumpirma ng nakalagda ang mga impormasyon sa itaas ay totoo at tama.

2.

Kinukumpirma ng nakalagda na siya ang kandidatong napangalanan sa form na ito.

3.

Binibigyan ng awtorisasyon ng nakalagda ang mga Pampublikong Paaralan sa Chicago na magsagawa
ng pagsisiyasat sa kriminal na background.

Pangalan ng Kandidato (Paki-print):_______________________________________________
Lagda ng Kandidato: _____________________________________________________ Petsa: ________________________
Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga (kung mas bata sa 18 ang kandidato): _________________________________
Petsa: _______________

