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Co-decision-making 

FACT SHEET

Ang Adult Guardianship and Trusteeship Act (AGTA) ay 
nagbibigay ng iba't-ibang mga opsyon upang suportahan 
ang nasa hustong gulang na Albertans na 
nangangailangan ng tulong sa paggawa ng mga 
personal at/o pinansiyal na desisyon. 
 
Ang isa sa mga opsyon ay ang ispesipikong paggawa ng 
mga desisyon para sa mga taong nasa hustong gulang 
na:  
 hindi sariling nakakagawa ng mga personal na 

desisyon pero maaaring makagawa ng mga 
personal na desisyon nang may patnubay at suporta 
ng ibang tao, at 

 may malapít na relasyon sa isang tao na handang 
magbigay ng suporta sa paggawa ng desisyon; at 

 walang guardian o isang personal na pag-utos.  

Ano ang co-decision-making? 
Kung ang kakayahan ng isang taong nasa hustong 
gulang upang gumawa ng mga personal na desisyon ay 
naaapektohan nang husto pero nakakagawa pa rin sila 
ng mga desisyon kapag may mahusay na suporta, ang 
isang co-decision-making order ay maaaring maging 
isang alternatibo sa guardianship. 
 
Ang isang co-decision-maker ay maaaring makatulong 
sa paggawa ng mga desisyon sa isa o higit pang mga 
sumusunod na paksâ ng awtoridad: health care, kung 
saan titira at kung sino ang makakasama sa tahanan ng 
taong nasa hustong gulang, kanino maaaring 
makihalubilo ang taong nasa hustong gulang, mga 
sosyal na aktibidad, training sa edukasyon o vocation, 
pagtratrabaho, mga legal na bagay o anumang ibang 
mga personal na bagay na natiyak ng Hukuman na 
kinakailangan.  Ang co-decision-makers ay hindi 
maaaring gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga 
bagay na may kinalaman sa pananalapi at pag-aari. 
 
Sa co-decision-making, ang taong nasa hustong gulang 
at ang kanyang co-decision-maker ay maaaring 
magkasamang gumawa ng mga desisyon. Ang mga 
desisyon ay ginagawa sa pinakamabuting interes ng 
tinutulong taong nasa hustong gulang.  Ang taong nasa 
hustong gulang ay dapat sumang-ayon sa isinaayos at 
sa taong itinakdâ bilang kanilang co-decision-maker. 
 

Ang isang utos para sa co-decision-making order ay 
angkop para sa pamilya at sa mga malapít na kaibigan. 
 
Ang isang co-decision-maker ay makakatulong sa taong 
nasa hustong gulang sa pagkomunika o paggawa ng 
mga desisyon, kapag ito'y kinakailangan o angkop. 
Halimbawa, kapag gumagawa ng isang desisyon tungkol 
sa health care, ang taong nasa hustong gulang at ang 
kanyang co-decision-maker ay parehong pipirma sa 
pormularyo na nagbibigay ng pahintulot para sa isang 
procedure.  
 
Ang Public Guardian ay hindi maaaring kumilos bilang 
isang co-decision-maker.  

Paano ako mag-aaplay upang maging isang 
co-decision-maker? 
Ang proseso ng aplikasyon para sa co-decision-making 
ay katulad ng sa guardianship.  Ang desisyon para 
magbigay ng co-decision-making order ay ginagawa ng 
Hukuman. Ang Hukuman ay maaaring magtakdâ ng higit 
sa isang co-decision-maker.  Maaaring gumawa ng 
isang aplikasyon para sa isang indibidwal hanggang 
labing-dalawang buwan bago ng kanyang ika-18 
kaarawan. 
 
Ang pakete para sa aplikasyon ay makukuha sa Office 
of the Public Guardian (tingnan ang likod na pahina para 
malaman kung paano ito makokontak). 
 
Ang pakete ng aplikasyon ay may ilang mga pormularyo, 
kabilang ang isang pormularyo para sa Pag-aseso ng 
Capacity. 
 
Ang capacity ng taong nasa hustong gulang na gumawa 
ng mga desisyon ay inaaseso ng isang doktor, sikologo, 
o ibang propesyonal sa health care na may ispesipikong 
training upang maging isang tagapag-aseso ng capacity.  
Ang Office of the Public Guardian ay maaaring 
magbigay ng listahan ng mga kwalipikado at may 
training na taga-aseso ng capacity. 
 
Oras na nakompleto, ang taong nasa hustong gulang at 
ang co-decision-maker ay dapat sumang-ayon sa 
aplikasyon at dapat nilang ibigay ang pakete sa Office of 
the Public Guardian. Ang isang kinatawan mula sa 
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Office of the Public Guardian ay makikipagkita sa taong 
nasa hustong gulang upang malaman ang kanilang mga 
iniisip tungkol sa aplikasyon at upang masabi sa mga 
kapamilya na nagawa ang isang aplikasyon. 

Paano kung hindi nagkakasundo ang taong 
nasa hustong gulang at ang co-decision-
maker 
Layunin ng co-decision-making ang siguraduhin na ang 
taong nasa hustong gulang at ang kanyang co-decision-
maker ay makapagtutulungan upang magkasamang 
magawa ang mga desisyon. Ito'y maaaring maging 
nakatutuwa, at sa ibang panahon, maaaring mahirap 
gawin. 
 
Kung ang taong nasa hustong gulang at ang kanyang 
co-decision-maker ay hindi sumasang-ayon sa isang 
desisyon, mangunguna ang desisyon ng taong nasa 
hustong gulang. 
 
Maaaring tapusin kahit kailan ng tinutulungang taong 
nasa hustong gulang o ng co-decision-maker ang 
kasunduan para sa co-decision-making. Maaaring mag-
follow-up ang Office of the Public Guardian upang 
malaman ang susunod na gagawin—kung may ibang 
kikilos bilang co-decision-maker o kung mas angkop ang 
ibang uri ng suporta para sa paggawa ng desisyon para 
sa taong nasa hustong gulang. 
 
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring 
kontakin ang Office of the Public Guardian. 

Mga Nagpapatnubay na Prinsipyo 
Ang Adult Guardianship and Trusteeship Act ay 
nakabatay sa apat na nagpapatnubay na prinsipyo: 

 itinuturing na ang taong nasa hustong gulang ay 
may capacity at nakagagawa ng mga desisyon 
hanggang natiyak ang kabaligtaran nito; 

 ang kakayahang makipag-usap ay hindi isang 
pagtitiyak ng capacity, ang taong nasa hustong 
gulang ay maaaring makipagkomunika sa ibang 
paraan na nagbibigay sa kanila ng paraang 
maunawaan; 

 pag-focus sa pagsasarili nang 'di gaanong 
nakikialam at 'di gaanong humahadlang; at 

 paggawa ng desisyon na may focus sa 
pinakamainam para sa taong nasa hustong gulang 
at kung paano sana gagawin ng taong nasa hustong 
gulang ang desisyon kung kaya niya ito gawin.  

Para sa karagdagang impormasyon 
Tawagan ang libreng telepono ng Office of the Public Guardian 
para sa impormasyon: 

1-877-427-4525 
Lunes hanggang Biyernes  
8:15 ng umaga – 4:30 ng hapon 

www.seniors.alberta.ca/opg 

Mga Opisina 
Ang Office of the Public Guardian ay may mga opisina sa 
buong probinsiya. Sila'y bukás Lunes hanggang Biyernes, 
mula 8:15 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. Upang 
makonekta nang libre, tumawag muna sa 310-0000.  

Northwest Region 
Grande Prairie: 780-833-4319 

Edmonton Region 
Edmonton: 780-427-0017 

Central Region 
Red Deer: 403-340-5165 

Northwest Region 
St. Paul: 780-645-6278 

Calgary Region 
Calgary: 403-297-3364 

South Region 
Lethbridge: 403-381-5648 
Medicine Hat: 403-529-3744 


