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PAGSASAMPA NG REKLAMO LABAN SA SEXUAL MISCONDUCT                                                                             

SA ISANG PROFESSIONAL BOARD 
                                                                                   

ANO ANG AASAHAN 

Ang Division of Consumer Affairs at mga Board at Komite na nangangasiwa sa gawain ng mga 

propesyonal sa New Jersey ay nakatuong ipagtanggol ang publiko. Hinihikayat namin ang 

publiko na magsampa ng reklamo upang ipaalam sa amin kapag ang lisensyadong propesyonal 

(tinatawag na licensee) ay nakagawa ng sexual misconduct (masamang asal na sekswal). Kapag 

may reklamo, mag-iimbestiga ang mga board upang tukuyin kung nararapat na disiplinahin ang 

licensee. Maaaring suspindihin o bawiin ng board ang lisensyang makapagpraktis ng sinumang 

gumawa ng maling asal. 

Batid namin na ang pagsasampa ng reklamo ay maaaring nakakatakot at nakakapagod, kung 

kaya nais naming malaman mo kung ano ang maaaring asahan. 

Hakbang 1: Reklamo.  Kapag ikaw ay nakararanas, nakasaksi, o may nalalamang isang sexual 

misconduct, ipagbigay-alam ito. Magsumbong sa pulisya, o kausapin ang kumpidensyal na 

tagapagtaguyod laban sa karahasang sekswal sa New Jersey Coalition Against Sexual Assault 

(NJCASA) sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-601-7200. Kung ang taong gumawa ng sexual 

misconduct ay lisensyado ng isa sa mga board na ito, maaari kang maghain ng reklamo dito, sa 

halip na o bilang iyong karagdagang opsiyon tulad ng pagsampa ng pulis report. Hindi mo 

kailangang ibigay ang iyong pangalan, bagaman mas mahirap para sa amin ang mag-imbestiga 

ng isang anonymous na reklamo. 

Hakbang 2: Imbestigasyon. Pagkatanggap ng reklamo, sisimulan ng board ang pag-iimbestiga 

nito. Magtatalaga ng isang imbestigador, na siyang mangangalap ng ebidensya, at ng abugado 

(tinawag na Deputy Attorney General, o DAG) na mag-aasikaso sa imbestigasyon. Sa panahon 

ng pagsisiyasat, maaaring iinterbyuhin ng isang imbestigador ang mga testigo (katulad mo, ang 

licensee, o iba pa) at magtitipon ng dokumento. Maaari ka ring magtanong sa DAG hinggil sa 

kaso - posibleng kasama ng mga miyembro ng board na naroroon. Ang DAG ay hindi mo 

abugado at hindi ka niya maaaring bigyan ng ligal na payo. Kumpidensyal ang pagsisiyasat, kaya 

maaaring hindi ibubunyag sa iyo ng imbestigador at DAG ang lahat ng nagaganap sa 

pagsisiyasat, bagama’t hindi ito nangangahulugang hindi pa sila nagsisiyasat. 

Hakbang 3: Pagrerepaso. Pagkatapos ng imbestigasyon, rerepasuhin ng board ang ebidensya 

upang pagpasiyahan kung ipagpapatuloy ang proseso ng pagdisiplina. Kung may sapat na 

ebidensya upang magpatuloy, maaari munang mag-alok ang board sa licensee ng pagkakataong 

makipag-areglo sa pamamagitan ng pagtanggap ng disiplina nang hindi na ipagpatuloy ang 

proseso. Maaaring asahan ng mga biktimang nagsampa ng reklamo na sila ay kakausapin ng 

DAG bago lutasin ang kaso. 

Kapag hindi nalutas ang kaso, ibang DAG ang hahawak ng kaso at siyang magsasampa sa board 

ng reklamo laban sa naturang misconduct upang simulan ang pormal na pagdinig. Ang bagong 

DAG na ito ay maaari ring makipag-ugnay sa iyo upang talakayin ang kaso. 

Hakbang 4. Pagdinig. Pagkasampa ng DAG ng kaso ng misconduct, magpapalitan ng mga 

nakasulat na ebidensya ang DAG at ang licensee. Sa paglaon ay magkakaroon ng pagdinig, kung 

saan ang DAG at ang licensee ay magpiprisinta ng ebidensya, na katulad ng paglilitis sa 

hukuman.  Ang mga pagdinig ay maaaring tumagal ng isang araw o higit pa, depende kung 



 

 

gaano ka-kumplikado ang kaso. Maaaring pangasiwaan mismo ng board ang pagdinig, o hilingin 

nito na sa halip, isang hukom ng administratibong batas sa Office of Administrative Law ang 

siyang mangangasiwa sa pagdinig. 

Nakalulungkot na ang proseso, mula sa pagsisiyasat hanggang sa pagdinig, kung minsan, ay 

mahaba. Sineseryoso ng mga board ang mga reklamo laban sa sexual misconduct at maingat na 

sinisiyasat ang mga ito, at maraming hakbang ang dapat gawin ng mga imbestigador at ng DAG 

para dito. Maaari ring magkaroon ng pagkaantala sa pag-iskedyul ng pagdinig. 

Bago ang pagdinig, maaaring hihilingin ng DAG na ikaw ay tumestigo  Maaari kang makipag-

usap sa DAG kung nais mong tumestigo o hindi, ngunit hindi ka maaring bigyan ng DAG ng 

ligal na payo. Hindi ka pipilitin ng DAG na tumestigo kung ayaw mo. Gayunpaman, 

pinahihintulutan ang licensee na tawagin ka bilang isang saksi nais mo mang tumestigo o hindi. 

Hakbang 5. Resolusyon. Pagkatapos ng pagdinig, isinasaalang-alang ng board o hukom ng 

administratibong batas ang lahat ng ebidensya. Kung ang isang hukom ng administratibong batas 

ang namamahala sa pagdinig, magbibigay ito ng isang rekomendasyon sa board. Sa alinman 

dito, ang board ang siyang gagawa ng pangwakas na desisyon. Magpapasya rin ang board kung 

ano ang dapat na parusa, kung mayroon man. Ang desisyon ng board ay isasapubliko bagaman 

ang iyong pangalan ay hindi babanggitin sa desisyon. 

Hakbang 6. Mga Apela. Kung ang board ay magdidisiplina sa licensee pagkatapos ng pagdinig, 

ang licensee ay maaaring humiling sa isang hukuman na suriin ang desisyon ng board. Ang 

prosesong ito ay tinatawag na isang apela. Kung ipagpalagay ng hukuman na walang sapat na 

ebidensyang nagtataguyod sa desisyon ng board, o kaya’y may iba pang seryosong problema sa 

pagdinig, maaari nitong isantabi ang desisyon ng Lupon, o hilingin sa board na tingnang muli 

ang kaso. 
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