
Termino Mekanismo Proseso Sino ang magiging 
kapalit na 
tagapagdesisyon

Kapangyarihang 
ipinagkaloob

Kakayahang  
pangkaisipan  
ng indibidwal

Impormal na Paglutas N/A N/A N/A Mga halimbawa:

• Direct Deposit o Pagbabayad
• Pagpaplano sa Pagreretiro 
• Community Supports 
• Income Tax Clinic

Gampanan ang kakayahan

Pangmatagalang 
Power of Attorney

Batas ukol sa Power 
of Attorney

Ang taong may kakayahan 
ay pipirma ng dokumento sa 
harap ng mga mga saksi.

Sinumang nasa hustong gulang 
na may kakayahan - kapamilya, 
mga kaibigan, trust company, 
at sa di pangkaraniwang 
sirkumstansya, ang Public 
Guardian and Trustee.

Ang abogado ay maaaring magbigay ng 
direksyon sa legal o pinansyal na mga 
desisyon. Ang ka-pangyarihan ay maaaring 
maging pangkalahatan o ispesipiko. 

Ang enduring clause ay nagpapahin-
tulot sa abogado na kumilos  kapag 
nawalan na ng kakayahan.

May kakayahan (Tingnan ang s.12 ng Act).

Kasunduang Mag-
ing Kinatawan 

(Representation  
Agreement)

Batas ukol sa Kasunduang 
Maging Kinatawan 
(Representation 
Agreement Act)

Ang nasa hustong gulang 
ang gagawa ng indibidwal na 
pagsang-ayon. Ang pagsaksi 
(witnessing) ay ginagawa  sa 
isang pinag-uutos na format.

Sinumang nasa hustong gulang 
na may kakayahan - kapamilya, 
mga kaibigan, trust company, 
at sa mga nakatakdang 
sirkumstansya, ang Public 
Guardian and Trustee. para 
sa mga pinansyal lamang.

Depende sa uri at saklaw ng kasunduan, ang 
kinatawan ay maaaring pinahihintulutang 
gumawa ng mga desisyong personal 
at sa pangangalaga ng kalusugan, o 
pangasiwaan ang karaniwang (routine) 
mga gawaing pinansyal, kapag ang nasa 
hustong gulang ay wala nang kakayahan.

Section 9 ng kasunduan - May Kakayahan 
(Tingnan ang s. 10 ng Act).  Section 
7 ng kasunduan – Gampanan ang 
kakayahan (Tingnan ang s. 8 ng Act).

Pension Trusteeship Federal Income Security 
Programs (ISP) – standard 
na pormularyo

Pipirmahan ng isang doktor 
ang pormularyo at ipa-
dadala ng aplikante sa ISP.

Sinumang nasa hustong 
gulang na may kakayahan - 
pamilya, mga kaibigan, Public 
Guardian and Trustee.

Ang trustee ang mangangasiwa sa perang 
ibinayad sa pamamagitan ng OAS/GIS /CPP 
lamang. Ang isang trustee ay hindi maaaring 
mangasiwa ng iba pang mga kita o assets.

Walang kakayahang mag-isip para pan-
gasiwaan ang mga pondong pederal.

Pansamantalang Kapalit 
na Tagapagdesisyon 
(Temporary Substitute 
Decision Maker (TSDM)) 
para sa Pangangalaga 
sa Kalusugan

Pangangalaga sa 
Kalusugan (Pahintulot) 
at (Pagpasok) sa isang 
Pasilidad sa Pangan-
galaga, Batas– Part 2 
(Health Care (Consent) 
& Care Facilitiy 
(Admission) Act - Part 2)

Ang Health Care Provider 
(HCP) ang pipili ayon sa 
ranggo ng mga kwalipikadong 
malalapit na mga kamag-
anak at mga kaibigan ayon sa 
Act. Kung talagang gipit, ang 
PGT ang may awtoridad sa 
pagpili ng sinumang magiging 
TSDM o aaktong TSDM.

Ang TSDM ay pipiliin ng HCP 
o kapag nabigo ito, ang PGT 
ang may awtoridad na mag- 
appoint ng tao na gagawa ng 
desisyon, o kung talagang gipit, 
gagawin nito ang desisyon.

May kapangyarihang pumayag  o  tanggihan 
ang ipinanukalang pangangalaga sa 
kalusugan, batay sa ilang itinakda.

Walang-kakayahang pag-isipan o magde-
sisyon tungkol sa isang ispesipikong pan-
gangalaga sa kalusugan na tinukoy ng HCP.

Kapalit na Tagapagde-
sisyon (Substitute 
Decision Maker (SDM)) 
para sa Pagpasok sa 
Pasilidad o Facility

Pangangalaga sa 
Kalusugan (Pahintulot) 
at (Pagpasok) sa isang 
Pasilidad sa Pangan-
galaga o Care Facility, 
Batas– Part 3

Ang isang manager na 
mamamahala sa pagpasok sa 
care facility ay pipili mula sa 
mga kwalipikadong malapit 
na kamag-anak at kaibigan, 
ayon sa Batas. Kapag kagyat 
ang pangangailangan, 
aawtorisahan ng PGT ang 
isang tao na maging SDM 
o umakto bilang SDM.

Ang manager ang pipili ng SDM 
at kapag ito’y nabigo, ang PGT 
ay maaaring awtorisahan ang 
isang tao na magdesisyon kung 
kagyat ang pangangailangan.

Awtoridad na pumayag, tanggihan o 
pawalang- bisa ang pahintulot na pumasok 
sa facility o patuloy na manirahan doon, 
mayroong ilang limitasyon ukol dito.

Walang-kakayahang pag-isipan o 
magdesisyon tungkol sa pagpasok sa 
isang care facility o patuloy na manirahan 
doon na tinukoy ng tagapag-aseso.

Ang mga Itinakadang 
Ahensya o Designated 
Agency (DA) – May Legal 
na Kautusan upang 
Mag-imbestiga

Adult Guardianship 
Act, Ika 3 bahagi

Dapat siyasatin ng mga DA 
ang mga report sa pag- abuso 
sa nasa hustong gulang at 
kapabayaang nararanasan 
nila o alamin ang mga ito.

N/A Ang mga DA ay maaaring mag-alok ng 
available at naaangkop na suporta at 
tulong. Para sa mga nasa hustong gulang 
na walang kakayahang humingi ng tulong 
para sa kanilang sarili, ang mga DA ay pwede 
ring gamitin ang legal na mga kagamitan 
alinsunod sa Adult Guardianship Act upang 
protektahan ang nasa hustong gulang.

Ituturing na may kakayahan ang 
nasa hustong gulang maliban kung 
may dahilan upang maniwala na ang 
nasa hustong gulang ay inaabuso o 
pinababayaan at walang kakayahang 
humingi ng tulong para sa kanilang 
sarili dahil sa isang hadlang, pisikal na 
kapansanan, o kalagayang pangkaisipan 
na nakakaapekto sa paggawa ng desisyon.

Mga Opsyon na Dapat Isaalang-alang
Kapag ang isang Tao ay Nahihirapang Pangasiwaan ang Kanyang 

Pinansyal, Legal o Personal na mga Gawain



Upang malaman ang pinagkunan ng dokumento para sa Mga Opsyon na Dapat Isaalang-alang, bisitahin ang   
http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx
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Pagsisiyasat ng PGT 
sa mga abogado, mga 
kinatawan, at committees

Public Guardian and 
Trustee Act, s. 17, 18

Ang mga referral ay pwedeng 
gawin sa Assessment and 
Investigation Services 
(AIS) at the PGT.

N/A Awtoridad na mangolekta ng personal na 
impormasyon. Maaari ring mag-apply para 
sa Committeeship kung naaangkop.

May dahilan upang maniwala na ang isang 
nasa hustong ay walang kakayahang 
pamahalaan ang mga gawaing pinansyal.

Kapangyarihan na 
Magprotekta ng PGT 

(PGT Protective Powers)

Pagprotekta ng mga 
asset - Public Guardian 
and Trustee Act (s. 19)

Ang mga referral ay pwedeng 
gawin sa AIS at sa PGT.

N/A Maaaring maghigpit ang PGT sa pag-
access ng mga asset (hal., bank accounts) 
ng hanggang  sa 30 araw, na renewable 
ng hanggang sa maksimum na 120 
araw, hanggang sa mas malinawan kung 
ano ang kalagayan ng nasa hus-tong 
gulang, at maaaring magsagawa ng 
isang imbestigasyon kung may dahilan 
na ang nasa hustong gulang ay walang 
kakayahang mag-isip at hindi kayang 
magdesisyon para sa kanilang sarili.

Kailangan ay may dahilan upang 
maniwala na - ang nasa hustong gulang 
ay alinsunod sa Ika 3 bahagi - inaabuso 
o pinababayaan, walang kakayahang 
humingi ng  suporta at tulong, na 
may kondisyon na nakakaapekto sa 
paggawa ng desisyon ang assets ng 
nasa hustong gulang ay nasa panganib at 
nangangailangan ng kagyat na proteksyon

Kautusan ng Hukuman 
para sa Suporta at 
Tulong (Support and 
Assistance Court Order)

(Kautusan ng Hukuman 
ng Probinsiya)

Adult Guardianship 
Act, Ika 3 bahagi

Humihiling ang Itinalagang 
Ahensya (o Designated 
Agency) Sa PGT na 
magsaayos ng isang 
pag-aaseso  ng kawalang 
kakayahan ayon sa Practice 
Guidelines. Kung ang nasa 
hustong gulang ay naaseso na 
walang kakayahan, ang DA ay 
maaaring mag-apply sa huku-
man para sa isang kautusan.

Ang hukuman ay maaaring 
mag-utos ng Support and 
Assistance Plan; maaaring 
maisama ang ‘services of PGT’ 
o restraining order, atbp.

Ang hukuman ay maaaring mag-utos na 
ang nasa hustong gulang ay mabigyan 
ng anuman  o lahat ng mga serbisyong 
nakalista sa Support and Assistance 
Plan, hal., pagpapasok sa isang pasilidad 
sa pangangalaga, restraining order. 
Ang kautusan ay maaaring tumagal ng 
hanggang sa 12 buwan, renewable ng 
hanggang sa karagdagang 12 buwan.

Walang kakayahang mag-isip 
upang tanggihan ang inaalok 
na suporta at tulong.

Committee of Estate Sertipiko ng Kawalang- 
kayakayahan (Certificate 
of Incapability) (Adult 
Guardianship Act 
Ika 2.1 bahagi)

Pagkatanggap ng isang 
assessment ng kawalang- 
kakayahan mula sa isang 
Kwalipikadong Health Care 
Provider, ang isang sertipiko 
ng kawalang-kakayahan ay 
pipirmahan ng isang Health 
Authority Designate.

Public Guardian and 
Trustee lamang.

Ang Public Guardian and Trustee ay ganap 
na may responsibilidad para sa mga legal at 
gawaing pinansyal ng nasa hustong gulang.

Walang kakayahang pangasiwaan ang 
mga gawaing pinansyal at legal.

Committee of Estate 

(Kautusan ng Hukuman 
ng Probinsiya)

Kautusan ng Hukuman 
(Batas para sa Ari-arian 
ng Pasyente) (Court Order 
(Patients Property Act))

Opinyon ng dalawang doktor 
at isang pagdinig sa hukuman.

Sinumang nasa hustong 
gulang na may kakayahan - 
pamilya, mga kaibigan, Public 
Guardian and Trustee.

Ang Committee ang may ganap na 
responsibilidad para sa mga gawaing 
pinansyal at legal ng indibidwal at ang 
mananagot sa Public Guardian and Trustee.

Walang kakayahang pangasiwaan ang 
mga gawaing pinansyal at legal.

Committee of Person 
(Kautusan ng Kataas- 
taasang Hukuman)

Kautusan ng Hukuman 
(Batas para sa Ari-
arian ng Pasyente)

Opinyon ng dalawang doktor 
at isang pagdinig sa hukuman.

Sinumang nasa hustong 
gulang na may kakayahan – 
(inirekomenda ng pamilya, 
o malapit na kaibigan).

Ang Committee ang magdedesisyon ukol sa 
personal na pangangalaga, health care, mga 
pampigil (restraints) at facility placement.

Walang kakayahang gumawa ng 
mga personal na desisyon.

Mental Health Committal Sertipiko alinsunod sa 
Mental Health Act

Isang medikal na sertipiko 
upang matanggap; dalawang 
sertipiko para sa pagpapasok 
sa sa saykayatrikong 
pasilidad (psychiatric facility).

Ang isang direktor ng 
itinalagang pasilidad ang 
siyang gagamot at gagawa ng 
placement decisions kaugnay 
ng saykayatrikong pagsusuri 
(psychiatric diagnosis).

Hindi boluntaryong paglahok/
pagpasok para sa saykayatrikong 
paggamot – may takdang oras .

N/A

http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx

