
 

Kagawaran ng Pulisya ng Renton  
Konseho ng Komunidad ng Hepe 

Aplikasyon sa Advisory Board 
PERSONAL NA IMPORMASYON 
 
Kompletong Pangalan:   

Pangalan MI Apelyido 

Petsa ng Kapanganakan: __________ Trabaho (kung retirado, nakaraang trabaho): __________________________ 

Tirahan:        Siyudad:        Zip:        

Email Address:        

Numero ng Telepono (bahay):        (cell):        

Saan mo narinig ang tungkol sa posisyon? ___________________________________________________ 
 
Paki-check ang lahat ng angkop sa iyo (sa Loob ng Lungsod ng Renton): 

 Residente  May-ari/Kinatawan ng Negosyo  Kinatawan ng Distrito ng Paaralan  Mag-aaral (16-23 taon) 
 Organisasyong Sibiko 

 
PERSONAL NA SANGGUNIAN 
Pakisuyong magtala ng dalawang (2) tao na maaari naming kontakin para sa sanggunian ng karakter. Hindi maaaring 
kamag-anak ang mga indibidwal na ito at kailangang hindi bababa sa 1 taon mo nang kakilala. 

1. Pangalan:        Relasyon:        

Telepono:        Email:        
   bahay    cell    trabaho 

2. Pangalan:        Relasyon:        

Telepono:        Email:        
   bahay    cell    trabaho 

 
INTERES AT BACKGROUND 
 
1. Bakit gusto mong lumahok sa sangguniang ito?        

       
       
       
       

 
2. Pakitala ang iyong interes, libangan, aktibidad sa komunidad, kinabibilangan, wika, atbp.:        

       
     _______________________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________________ 
 

3. Kung may gusto kang baguhin/ayusin tungkol sa pagpupulis bilang isang propesyon, ano ito? 
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     _______________________________________________________________________________ 

 
PERSONAL NA IMPORMASYON (OPSYONAL) 
 
Nakatuon ang Lungsod ng Renton sa pagkakapantay-pantay at pakikipag-ugnayan sa lahat ng residente ng Renton 
para matiyak na sinasalamin ng lupon at konseho ng Renton ang komunidad na aming pinaglilingkuran. Kusang-loob 
ang pagbibigay ng impormasyon sa seksyon sa ibaba ngunit tutulong sa amin sa pag-abot sa layuning ito. 
 
Paki-check ang etnisidad na iyong kinabibilangan. Maaari kang pumili ng higit sa isang kategorya 

 Itim/Aprikano Amerikano   Katutubong Hawaiian o Iba Pang Taga-Isla sa Pasipiko 
 American Indian o Katutubo sa Alaska   Puti 
 Taga-Asya     Dalawa o higit pang rasa 
 Hispanic o Latino 

Alin sa sumusunod ang tumpak na naglalarawan sa iyo? 
 Babae    Lalaki    Non-Binary    Transgender    Intersex    Ayaw Kong Sagutin 

Aktibong Militar: Oo   Hindi   Beterano: Oo   Hindi  
May mga kapansanan ka ba gaya ng tinukoy ng Batas ng mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with 
Disabilities Act)? Oo   Wala  
 
MAHALAGA! PAG-UNAWA SA APLIKASYON 
 
Ako, si        , ay nagpapatunay na nabasa at naunawaan ko lahat ng tanong at 
pahayag na napapaloob sa aplikasyong ito, karagdagan pa, totoo at tama ang lahat ng aking ginawang pahayag 
dito sa abot ng aking kaalaman at paniniwala. 
 
Naiintindihan ko na kung napiling maglingkod sa isang posisyon sa Konseho ng Komunidad ng Hepe (Chief’s 
Community Council), kakailanganin kong dumalo sa karamihan ng mga pulong na gaganapin. 
 
Pinapatunayan ko na nabasa at naunawaan ko ang Kasunduan sa Konseho ng Komunidad ng Hepe.  
 
Nauunawaan ko na pinapahintulotan ng aplikasyong ito ang isang personal na reference check, at sa pamamagitan 
nito ay pinahihintulutan ko ang sinumang indibidwal na kasama ko na magbigay ng mahalagang impormasyon sa 
Lungsod ng Renton tungkol sa aking pagkatao. Sa pamamagitan nito ay pinapalaya ko mula sa lahat ng pananagutan 
ang lahat ng indibidwal na konektado dito sa anumang pinsala na natamo sa pagbibigay ng naturang impormasyon. 
 
 
 
TANDAAN:  Ang aplikasyong ito ay napapailalim sa pampublikong pagbubunyag. Hindi kasama sa pagbubunyag 
ang ilang impormasyon. Sumangguni sa Nirebisang Batas ng Washington (Revised Code of Washington, RCW) 
42.56 par sa impormasyon sa batas ng estado tungkol sa pampublikong mga rekord at ilang mga rekord na hindi 
kasama sa pampublikong pagbubunyag.  
 
Hindi hinahanap o ginagamit ang impormasyong salungat sa mga batas ng Estado laban sa diskriminasyon. 
 
PIRMA NG APLIKANTE:  PETSA:  __________ 

Pakisumite ng nakompletong aplikasyon sa: ChiefsCouncil@rentonwa.gov 

 

  

Para sa Opisina Lamang 

 Tinanggap  Tinanggihan Inisyal:        Petsa:        
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