Lunsod ng Taipei Patakaran at Paraan ng Pagpapatupad sa
Pangangalaga at Paggabay sa mga Bagong Imigrante
2016.12.30 Patakaran sa Populasyon No. 10533833000
1. Paunang Salita
Madalas ang pakikipag-ugnayan ng ating bansa at ng bawat ibang bansa sa buong mundo.
Nadadagdagan na rin ang bilang ng ating mamamayan na nakikipagkasal sa dayuhan o sa
taong taga-Tsina. Ang Pamahalaan ay nagpapatupad ng paraan ng paggabay upang
matulungan ang mga asawang tagadayuhan sa pagsasanay sa kabuhayan at kapaligiran rito at
upang madagdagan ang pagkakakilala ng ating mamamayan sa katutubong kultura ng mga
bayan ng bagong imigrante.
2. Pagsusuri sa pangkasalukuyang kalagayan ng bagong imigrante
Nagsimula ang mga bagong imigrante sa katapusan ng 1970’s at sa kasalukuyan, ang bilang
ng bagong imigrante sa Lunsod ng Taipei ay malapit nang umabot sa 40,000 katao, pangatlo
sa may pinakamataas na bilang na lunsod o lalawigan sa buong bansa. Marupok ang
pundasyon ng bahagyang mga kasal ng magkaibang lahi (mixed marriage) at pinagmumulan
ng mga suliranin tulad nang: hindi sapat ang katatagan ng kasal, mahina ang suportang bigay
ng lipunan, mahirap at dukha, hindi madaling makapaghanap ng trabaho o hanapbuhay,
kulang ang kaalaman ukol sa kalusugan at panganganak at hindi sapat ang impormasyon
ukol sa pagpapagamot, karahasan sa pamilya, pagpapalaki at pagturo sa mga anak at iba pa.
3. Patakaran sa Pangangalaga at Paggabay
Sa pamamagitan ng magkakaibang paraan ng pangangalaga at paggabay, mapahusay ang
kakayahan sa kabuhayan ng bagong imigrante at naitaguyod ang sistema ng pangangalaga at
paggabay upang maging masaya at panatag ang buhay ng bagong imigrante at humantong sa
pagbibigay ng serbisyong pagsisilbi sa lipunan.
4. Layunin
- Pagpapahusay ng kakayahan sa buhay
- Pag-unlad ng madaming uring kultura
- Pagtaguyod ng sistema sa paggabay
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5. Mga Proyekto sa Kasalukuyan
5-1 Pagpapahusay ng kakayahang pagsasanay sa kabuhayan
Proyekto
1. Pagsisilbi
lugar

Mahalagang Bagay

Opisina

Kawanihan ng
sa A. Pagpupulong sa nakatalagang panahon ng grupo sa social welfare
B. Sakop ng pangsuportang pagsisilbi: Pagdalaw, grupong pagpapayo, Sosyal Gawain
lektura, pag-aaral at training

Pagtaguyod sa kaunahang 「New Immigrants’ Hall sa Lunsod ng Kawanihan ng
2. New
Immigrants’ Hall Taipei」, kung saan may Internet, may mga upuan at may lugar na Sibil Gawain
palaruan ng mga bata at magulang. May mga tagasalin sa wikang
Vietnam, Indonesia, Thailand at Ingles na maaring sumagot sa mga
tanong. Aklat at diyaryo sa iba’t-ibang wika. Nagsasagawa ng
iba’t-ibang kursong pag-aaral.
3. Pagpapayaman Kasama sa kurso ang pag-aaral ng salitang Intsik, pagluluto, mga Kawanihan ng
ng Kaalaman sa gawain sa kamay, mga kaugalian at kasanayan, pagdadalantao at Sibil Gawain
kalusugan, pagpapakilala ng mga batas at tuntunin, ekskursyon sa
Kabuhayan
ibang lugar, mga aktibidad para sa mag-anak at iba pa.
District Opisina
4. Pag-aaral ng 『Basic Kursong Pag-aaral para sa mga Adults』 isinasagawa ng mga Kawanihan ng
pampublikong paaralan sa elementarya at junior high school
Edukasyon
Salita
5.

sa A. Mga tanong sa pagsusubok, sa papel o pandinig, sa madaming klaseng
wika, upang matulungan ang mga bagong imigrante sa pag-eksamen sa Motor Vehicles
Pagmamaneho
sariling wika upang makakuha ng lisensya
Office
B. Databank ng mga tanong sa pagsusubok sa iba’t-ibang klaseng wika
at sistema sa pagsusubok sa pagkuha ng lisensya
http://tpcmv.thb.gov.tw/
Lisensya

6. Mga maaring
mapagtanungan

● New Immigrants’ Hall
Nangang 2788-4911, Wanhua 2370-1046
● Police Department Foreign Affairs Division (para sa mga
tagadayuhan): 2381-7494
● Pagtatanong ukol sa mga regulasyon kaugnay ng pagkuha ng
residensya sa Taiwan
Asawang taga-Tsina 2389-9983
Asawang tagadayuhan 2388-9393 ext. 3122
Pagsasanay sa kabuhayan 2388-9393 ext. 3217

Kawanihan ng
Sibil Gawain
Kawanihan ng
Pulisya
National
Immigration
Agency

● Pagtatanong ukol sa serbisyong pangkalusugan
Hotline para sa Kalusugan ng mga Kababaihan at Kabataan: 2728-7118 Kawanihan ng
Health Service Centers sa 12 Distrito:
Kalusugan
Songshan：2767-1757
Xinyi：2723-4598
Daan：2733-5831
Zhongshan：2501-4616
Zhongzheng：2321-5158
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Datong：2585-3227
Wanhua：2303-3092
Wenshan：2234-3501
Nangang：2782-5220
Neihu：2791-1162
Shilin：2881-3039
Beitou：2826-1026
● Serbisyo sa Edukasyon: 2725-6423
Kawanihan ng
● Serbisyo sa Paghahanap ng Trabaho:
Edukasyon
Asawang taga-Tsina: 23085231 ext. 703
Kawanihan ng
Asawang tagadayuhan: 23085231 ext. 716
Manggagawa
● Service Center para sa mga Bagong Imigranteng Pamilya
25580133
b. Distrito sa Kanluran 23616577
c. Distrito sa Hilaga 25040399
d. Distrito sa Timog 29312166
e. Distrito sa Silangan 26317059

Kawanihan ng
Sosyal Gawain

st
7. Legal Serbisyo A. Legal Counter sa 1 Floor, East Area ng Pamahalaan ng Lunsod, Opisina ng
maaring magpa-appointment sa telepono 27256168
Sekretarya
B. Service Center para sa mga Bagong Imigranteng Pamilya、Center Kawanihan ng
for Prevention of Domestic Violence and Sexual Assault
Sosyal Gawain
C. Mediation Committee sa bawat distrito
Kawanihan ng
Sibil Gawain

5-2 Garantiya ng Karapatan sa Trabaho at Pagpapahusay ng Kakayanan sa Trabaho
Proyekto

Mahalagang Bagay

Opisina

1. Pagpapayo sa A. Serbisyo sa Paghahanap ng Trabaho: Pagrehistro sa paghahanap ng Kawanihan ng
trabaho, pagpapakilala sa trabaho, on-the-spot paghahanap ng Manggagawa
Paghahanap ng
trabaho
Trabaho
B. Indibidwal na kaso: Nagbibigay sa mga nakikipagkompitensiyang
bagong imigrante ng indibidwal (one-on-one) na pagsusuri sa
kanilang pangangailangan at ng trabaho, at binibigyan ng
follow-up sa takdang panahon.
C. Mga hakbang sa pagsusulong ng trabaho:
1、Pansamantalang trabaho at subsidy: Ang bagong imigrante ay
magparehistro sa pampublikong opisina na nagsisilbi sa
paghahanap ng trabaho. Kapag makaraan ang 14 araw na
walang maibigay na angkop na trabaho, maaring ipa-assign
sa ahensiya o opisina ng pamahalaan o sa non-profit group
upang magkaroon ng pansamantalang trabaho. Sahod base sa
$133 bawat oras, pinakamataas na bilang ng oras ng trabaho
sa isang buwan 176 oras, limitado sa 6 na buwan.
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2、Pabuya sa amo: Ang among nagbibigay ng trabaho sa bagong
imigrante ay maaring tumanggap ng $8,000-12,000 na
subsidiya sa bawat tao sa isang buwan. Ang pinakamatagal
na pagbigay ng subsidiya ay sa loob ng 12 buwan.
3、Proyektong pag-aaral at pagsasanay sa trabaho: Pagbigay ng
pagkakataon na pagsasanay sa trabaho upang muling
makabalik sa paggawa ng trabaho, sa pagitan ng subsidiyang
bigay ng organisasyon o grupo, pinakamahaba ang 3 buwan
sa bawat beses; 6 na buwan para sa mga may malubhang
kapansanan sa katawan at pag-iisip.
4、Subsidiya sa pagkakaroon ng matatag na trabaho sa ilang
kakaibang tao: Rehistrado ang tirahan sa Lunsod ng Taipei
nang mahigit 4 na buwan at umaangkop sa kakaibang
kwalipikasyon. Naipakilala sa trabaho ng alinmang
Employment Services Office sa Lunsod ng Taipei, may
insured sahod na hindi humihigit sa 27,600, panatag sa
trabaho nang humigit sa 1 buwan, may NT$5000 subsidiya
bawat tao bawat buwan, pinakamahaba 6 na buwan.
D. Mga Kursong Pag-aaral sa Paglinang ng Kakayahan sa Trabaho
E. Kursong Pag-aaral sa Pagsimula ng Negosyo: Pagpapaliwanag ng
mga batas at tuntunin ukol sa trabaho sa Taiwan, kalagayan ng
paghanap ng trabaho, mga magkakaibang tulong sa serbisyo at paraan
ng aplikasyon; sa mga may kakayahan na magsimula ng maliit na
negosyo, may pag-aaral at pagpapayo sa pagsimula ng sariling
negosyo.
F. Promosyon sa trabaho: 「Handbook sa Serbisyo at Resources sa
Trabaho 」、「 Patalastas para sa mga Asawang tagadayuhan at
taga-Tsina」.
2. Pagsasanay sa Para sa mga bagong imigrante na may dependent resident visa o
long-term (pangmatagalan) resident visa sa Taiwan, kapag napili
Trabaho
matapos ang eliminasyon, maaring sumali sa libreng kursong
pag-aaral ng pagpapahusay ng kakayahan sa trabaho.

5-3 Paggagamot, Kalusugan at Panganganak
Proyekto

Mahalagang Bagay

1. Pangangalaga A. Serbisyo sa Pagdalaw:
1. Health Service Center sa 12 distrito magsasagawa ng
sa Kalusugan
pagdalaw sa mga imigrante na bagong kasal at matapos
makapanganak.
2. Paggabay at subsidiya sa pagtuturo ng pagplano sa pamilya,
pre-natal check-up at kalusugan sa panganganak, check-up sa
kalusugan.
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Opisina
Kawanihan ng
Kalusugan

B. Serbisyo ng Tagasalin:
1. May 「Serbisyo ng Tagasalin sa Kalusugan at Paggagamot」
sa Health Service Centers sa 12 distrito at sa mga pampublikong
general hospital.
2. Mga materyales ukol sa kalusugan sa iba’t-ibang wika
(Vietnam, Indonesia, Thailand, Ingles).
C. Bagong imigrante na wala pang National Health Insurance ay
maaring mag-apply ng subsidiya sa check-up sa pagdadalantao at
sa edukasyong pangkalusugan: Pagpapayo ng community nurse sa
bagong imigrante sa maaga at nararapat na eksaminasyon sa
pagdadalantao upang maiwasan ang pagsilang ng sanggol na may
kapansanan.
D. Subsidiya sa eksaminasyon ng namanang sakit sa pamilya at
check-up sa kalusugan:
1. Pagsusuri sa kalusugan bago magdalantao, babae $1,595,
lalaki $655.
2. 「Down Syndrome」 may subsidiyang $2,200 sa pagsusuri
sa unang stage, subsidiyang $1,000 (gastos sa
eksaminasyon) sa pagsusuri sa kalagitnaang stage,
maaring mamili ng isa lamang.
3. Mga babaeng may panganib sa pagdadalantao, may
subsidiyang $5,000 (gastos sa eksaminasyon ng amniotic
fluid analysis).
4. Subsidiya sa eksaminasyon ng kalusugan sa panganganak.
E. Bagong imigrante na wala pang National Health Insurance,
gastos sa 10 beses na pre-natal eksaminasyon at Group B
Streptococcus eksaminasyon sa mga nagdadalantao 35-38 linggo
(halaga ng subsidiya ayon sa standard ng Kawanihan ng
Kalusugan).
2. AIDS
Propaganda

Pagbigay ng impormasyon ukol sa AIDS sa iba’t-ibang wika sa
website ng Kawanihan ng Kalusugan.

5-4 Pananatili sa Kaligtasan ng Bawat Tao
Proyekto

Mahalagang Bagay

Opisina

24 oras Protection Hotline 23961996 ext. 226
Kawanihan ng Sosyal
1. Pansamantalang
Gawain
Tirahan sa Kasong Nagbibigay ng madaliang tulong, paggamot, pagsuri sa
sugat, pag-ipon ng ebidensiya, pansamantalang matutuluyan
Emergency
at iba pang serbisyo sa mga bagong imigrante na nagdanas
ng karahasan o pagtatangkang sekswal. Coordinated sa 113
Protection Hotline.
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sa A. 24 oras Hotline 23961996 ext. 226，113. May pagsisilbi at
Uring tagasalin sa wikang Mandarin at Taigee, Ingles, wikang
Indonesia, Vietnam, Thai, Kampuchea at iba pa.
Wika
B. Pagtaguyod ng Databank ng mga tagasalin at standard
presyo ng pagsasalin.
3. Mga hakbang sa A. Propaganda fliers sa madaming uring wika, maaring Kawanihan ng Sibil
i-download ang electronic file.
Gawain
pag-iwas
B. Tulong sa proteksyon ng biktima.
C. Kasama sa Kursong Pag-aaral at Pagpapayaman ng
Kaalaman ukol sa Buhay para sa mga bagong imigrante.
2. Pagsisilbi
Madaming

5-5 Pagtaguyod at Pagpapakilala sa Madaming Klaseng Kultura
Proyekto

Mahalagang Bagay

Opisina

1. Pantay-pantay Mga pahayag kaugnay sa bagong imigrante sa Taipei magazine at Kawanihan ng
Turismo
ang lahat ng Upaper.
lahi
2. Pagsasanay sa Business Coordinator, mga tauhan sa Pulisya kasama sa pag-aaral, Training Office
para madagdagan ang kaalaman at pagkakilala sa bagong imigrante.
para sa mga
Trabaho
naglilingkod sa
Pampublikong
Opisina
「 International Heart Power 」、「 Pangarap Republika ｣ radio Kawanihan ng
3. Media
programa sa Taipei Broadcasting Station, 「HELLO TAIPEI」kasama Impormasyon at
ang Kawanihan ng Manggagawa, nagpapakilala ng kaugnay na
Turismo
impormasyon sa bagong imigrante sa wikang Indonesia, Thai,
Pilipino, Vietnam. Bawat Sabado at Linggo 20:00-23:00, Linggo
19:00-19:30, sa FM93.1 at AM1134.
http://www.radio.gov.taipei
Paghihikayat sa mga bagong imigrante na sumali sa mga aktibidad Kawanihan ng
na pangsining
Kultura
Pagtatalakay at pag-aaral ng katutubong wika ng mga bagong Kawanihan ng
imigrante (wikang Vietnam, Indonesia at Thailand)
Sibil Gawain
A. Edukasyon sa mga bagong imigranteng pamilya. Isasama ang Kawanihan ng
kasal ng magkaibang bansa, pamilyang may magkaibang lahi,
Edukasyon
kapantayan ng lalaki at babae at iba pang konsepto sa
pagpapalaganap ng edukasyon sa pagpapakasal.
B. Pagtulak sa mga lokal na grupo o sa komunidad na magsagawa ng
aktibidad kaugnay sa madaming uring kultura.
4. Propaganda A. Paggamit ng electronic billboard, special announcements sa radio Mga kaugnay na
programa, flash signs sa MRT, CH13, Taipei magazine at iba pa sa
opisina
pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa mga aktibidad.
B. Ipalaganap ang aktibidad ng mga bagong imigrante sa bawat
kawanihan at opisina, mag-imprenta ng mga kaugnay na propaganda
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at impormasyon.
C. Ipalaganap ang mga aktibidad at hakbang na isinasagawa tuwing
pagpupulong ng mga opisyales sa komunidad at tuwing pagpupulong
sa Household Registration Office.
5. Pagbibilang Gumawa ng statistics report ukol sa mga paksang kaugnay sa bagong
ng Istatistika imigrante, upang gamitin na batayan sa pamamahala.

6. Pag-amenda Pag-review, pagbabago at pagbigay ng mungkahi ayon sa
sa
mga responsibilidad at pananagutan,.
Regulasyon

Kawanihan ng
Badyet,
Accounting at
Istatistika
Kawanihan ng
Sibil Gawain

5-6 Pagtaguyod ng Social Network
Proyekto

Mahalagang Bagay

1. Grupo
sa Magtaguyod ng social welfare group database.
social
kapakanan
2. Impormasyon Gumawa ng impormasyon sa benepisyo sa madaming uri ng wika ng
sa Benepisyo bagong imigrante upang lalong maging matatag ang mga lugar na
maaring mapaghingan ng tulong.
3. Tagasalin ng Pagbuo at pagsamahin ang ukol sa dayuhang wika, mula sa mga
lokal na grupo at sa mga opisina ng gobyerno, magsagawa ng
Wika
training para sa mga tagasalin.
4. Network
sa Paunlarin ang mga panukalang pagbibigay-silbi ayon sa lugar o
distrito, pagbigay ng serbisyo sa pinakamalapit na lugar.
komunidad
5. Pagtaguyod A. Kapag nangangailangan ng impormasyon at istatistika ng mga
ng listahan ng bagong imigrante sa pagpapatupad ng trabaho, maaring gamitin ang
（https://nasoa.immigration.gov.tw/fcs/index.jsp ）, o hingin mula
pangalan
sa Kawanihan ng Sibil Gawain ang pangalan ng mga bagong
imigrante sa sistemang Household Registration.
B. Sa tuwing paggawa ng pagdalaw sa bagong imigrante, humihingi
ng tulong sa Ministro ng Interior National Immigration Agency sa
Distritong Hilaga, Service Station at Special Brigade sa Lunsod ng
Taipei.
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Opisina
Kawanihan ng
Sosyal Gawain

National
Immigration
Agency
Kawanihan ng
Sibil Gawain

5-7 Pagpapahusay ng Edukasyon at Kultura
Proyekto

Mahalagang Bagay

Opisina

1. Pagkilala sa
Edukasyon naA. Ang mga may hawak ng 「Taiwan pasaporte」、「Taiwan resident Kawanihan ng
permit」、「Taiwan exit/entry permit」ay maaring sumali sa Edukasyon
Pinag-aralan
「Eksaminasyon at Sariling Pag-aaral para sa Katumbas na
Pagtapos ng Pag-aaral sa Lunsod ng Taipei (kasama ang
mamamayan na may kapansanan」（Elementarya, Junior High
School , Senior High School）.
B.
Hakbang sa pagkilala ng edukasyon na pinag-aralan sa
Elementarya, Junior High School , Senior High School
1. Tsina
(1) Pagbigay ng sertipikasyon ng katumbas na pag-aaral ayon sa
「Paraan ng Inspeksyon at Pagkilala ng Edukasyon sa Tsina」
(2) Dalhin ang dokumento ng pag-aaral mula sa Tsina, Taiwan ID
(o certified kopya ng Household Registration), sertipiko mula sa Tsina
at pagpapatunay ng Straits Exchange Foundation (orihinal na kopya), 2
2-inch na litrato at ipaayos sa Kawanihan ng Edukasyon.
2. Mga iba pang lugar (sakop ang Hong Kong, Macau)
Batay sa 「Tuntunin ng Pagsuri sa Katibayan ng Pag-aaral」at
「Paraan ng Inspeksyon at Pagkilala ng Edukasyon sa Hong Kong,
Macau」, isalin sa wikang Intsik ang katunayan ng pag-aaral sa ibang
bansa at dalhin para sa beripikasyon sa Consular Office ng Taiwan sa
nasabing bansa.
C. Pagpapatupad ng mga Patakaran:
1. Dagdagan at patibayin ang mga plano sa edukasyon ng bagong
imigrante at mga anak, magsanay ng mga guro sa pag-aaral ng
iba’t-ibang uring kultura
2. Himukin at palakasin ang loob ng bagong imigrante sa pag-aaral
sa paaralang elementarya at high school at makatapos sa pag-aaral,
makakuha ng pormal na school record
2. Espesyal na A. 「Basic Adult Edukasyon」espesyal na klase para sa bagong
klase
sa imigrante lamang
B. Himukin ang mga kolehiyo sa komunidad na magsagawa ng
pag-aaral
kursong pag-aaral para sa bagong imigrante
3. Pag-aaral at A. Dagdagan at patibayin ang mga plano sa edukasyon ng bagong
Kaalaman ng imigrante at mga anak
B. Pag-aaral ng mga gurong nagtuturo sa Basic Adult Edukasyon ng
Kultura
bagong imigrante at pagtatalakay sa mga gamit na materyales sa
pagtuturo
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5-8 Tulong sa Pagtuturo ng mga Anak
Proyekto

Mahalagang Bagay

Opisina

A. Sa pamamagitan ng mga local social grupo, magsagawa ng Kawanihan ng
1. Pag-aaral
ukol
sa paggabay at pagturo sa pagiging magulang, gabay sa pag-aaral at Sosyal Gawain
karera ng mga bata at teenagers, benepisyo sa social welfare, Kawanihan ng
Pagiging
pagbabagay sa kabuhayan at iba pang serbisyo.
Sosyal Gawain
Magulang
B. Serbisyong pagtatanong ukol sa social welfare, indibidwal na
paggabay, pangangalaga sa bata pagtapos ng eskuwela, serbisyong Kawanihan ng
pahinga at kapalit, pag-aaral sa pagiging magulang at iba pang mga
Edukasyon
plano.
C. Pagtatalakay ng mga bagong imigrante upang mapag-usapan ang
magkakaibang kultura, ipagtulak ang habangbuhay na pag-aaral.
2. Pangangalaga A. Eksaminasyon sa Development at Paglaki ng mga batang anak ng Kawanihan ng
Kalusugan
sa
Bagong bagong imigrante
Kawanihan ng
Pangalawang B. Serbisyong paggagamot sa pinakamaagang panahon
C. Paggabay sa pag-aaral pagkatapos ng klase sa paaralan
Sosyal Gawain
Henerasyon
D. Prayoridad sa pagpasok sa pampublikong kindergarten
Kawanihan ng
Edukasyon
3. Pagsasanay sa Ipagtulak ang Batas sa Edukasyong Pangpamilya, magsagawa ng Kawanihan ng
pag-aaral at edukasyon ukol sa pagiging magulang, pagiging anak,
Bagong
Edukasyon
kaibahan
sa
kasarian,
kasal
at
pag-aasawa,
pagkawalan
ng
miyembro
Pangalawang
ng pamilya, ethics, pamamahala at iba pa.
Henerasyon

5-9 Pagsulong ng Partisipasyon sa Lipunan
Proyekto

Mahalagang Bagay

Opisina

1. Paanyaya sa mga Magsagawa ng pagtawag at pagyaya sa mga boluntaryo at ng
mga pag-aaral at pagsanay.
Boluntaryo
A. Paggabay sa partisipasyon sa mga social grupo, at
2. Serbisyong
magbigay-silbi sa lipunan ayon sa espesyalidad at kahiligan.
B. Mga aktibidad na pagsasabi ng kuwento, o samahan ang
Pagsisilbi
mga bata sa pagbabasa ng libro.
3. Pakikipag-ugnayan Bigyan ng pagkakataon ang mga bagong imigrante na sumali sa Mga Kaugnay na
Opisina
mga aktibidad ng magkakaibang kultura.
ng Kultura
4. Pagsali
sa
Dagdagan ang mga pagkakataon na pakikipanayam ng mga
deliberatibo
at opisina sa Pamahalaan at ng mga bagong imigrante, upang ang
paglaan at paggamit ng badyet na pera ay lalong mapabagay sa
demokratikong
pangangailangan ng mga bagong imigrante.
pagsasanay
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6. Pagsusuri: Ipasa ang kalagayan ng pagsasagawa upang isaayos ng
Kawanihan ng Sibil Gawain.
7. Pondo: Mula sa taunang badyet ng bawat opisina o sa subsidiya sa
Foundation para sa Pangangalaga at Paggabay sa mga Tagadayuhang
Asawa.
8. Pabuya: Ayon sa pabuya at parusa ng bawat opisina.
9. Sa mga hindi nakumpletong bagay, maaring baguhin at magpahabol
upang maging kumpleto.
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