
タガログ語 

 

Kalakip na Form 12-2 (Re: Artikulo 18-2-2, Artikulo 29, at Artikulo 29-2) 

 

TALATANUNGAN 

Mangyaring sagutan ang mga susunod na item sa pamamagitan ng paglagay ng ✓ sa naaangkop na □. 

1. Sa loob ng nakalipas na 5 taon, nawalan ka ng malay nang dahil sa sakit 

(kasama rin kung ito ay sintomas na kaakibat ng pagpapagamot sa sakit), o 

nang dahil sa hindi alam na dahilan. 

   □ Oo  □ Hindi 

2. Sa loob ng nakalipas na 5 taon, nagkaroon ng pagkakataon kung saan 

pansamantala mong hindi nagalaw nang malaya ang kabuuan o bahagi ng 

iyong katawan. 

   □ Oo  □ Hindi 

3. Sa loob ng nakalipas na 5 taon, naidlip ka sa araw habang ikaw ay 

kumikilos nang 3 beses o higit pa sa isang linggo kahit na sapat ang oras 

ng iyong pagtulog. 

   □ Oo  □ Hindi 

4. Sa loob ng nakalipas na 1 taon, naaangkop sa iyo ang alinman sa mga 

sumusunod: 

- 3 beses o higit pang paulit-ulit na pag-inom ng alak, at ang 

kalagayan kung saan patuloy na mayroong alkohol sa iyong 

katawan sa loob ng 3 araw o higit pa. 

- Uminom ka ng alak nang 3 beses o higit pa kahit na pinayuhan ka 

ng doktor na itigil ang pag-iinom ng alak para sa paggamot ng iyong 

sakit.  

 

 

 □ Oo  □ Hindi 

5. Pinayuhan ka ng doktor na huwag nang kumuha ng lisensya sa 

pagmamaneho nang dahil sa iyong sakit. 

  □ Oo  □ Hindi 

Para sa atensyon ng Public Safety Commission           Taon   Buwan   Araw 

Ang aking mga sagot ay ayon sa nakasulat sa itaas.     Buong Pangalan 

(PAALALA) 

1. Kahit na sumagot ng “Oo,” hindi ibig sabihin na agad-agad kang tatanggihan ng lisensya sa 

pagmamaneho o ipagpapaliban ito. Hindi rin makakansela o matitigil ang iyong kasalukuyang lisensya 

sa pagmamaneho. (Mangyaring sumagot nang katotohanan dahil sumasangguni sa pagsusuri ng doktor 

sa pagpapasya ng pagbibigay o hindi ng lisensya sa pagmamaneho). 

2. Ang sinumang sasagot at magsusumite ng kasinungalingan ay parurusahan ng hindi hihigit sa 1 taon 

na pagkakulong o mumultahan ng hindi hihigit sa 300,000 JPY. 

3. Hindi maisasagawa ang pagpoproseso kung hindi ito isusumite. 

 

Note: Ang laki ng papel ay Japanese Industrial Standard A4. 

 

質問の翻訳資料（説明用）


