
Mula Nobyembre 17, 2020, ang Serbisyo sa Customer sa Nesbett Courthouse at ang Serbisyo sa 

Customer sa Anchorage Probate / Children’s Division counter  ay tatanggap sa pamamagitan lamang ng 

itinilagang petsa o appointment. 

 

ang mga sumusunod na counter ay gagana lamang sa pamamagitan ng itinalagang petsa o appointment. 

Ang mga ahensya o kinatawan ang sarili sa mga paglilitis ng pagsasampa ng mga petisyon na 

emerhensiya at mga taga tsek ng kahon lamang ang pinapayagan na pumasok nang walang 

appointment.  

►Serbisyo sa Customer sa Nesbett Courthouse: 
 

Ang mga oras ng appointment ay mahigpit na 15 minuto lamang. Kung kailangan mo ng mas 

maraming oras, kakailanganin mong tumawag pagkatapos ng iyong appointment, o mag-iskedyul 

ng isa pang appointment sa pamamagitan ng telepono.  

 

Maaari mong matawagan ang Customer Service Division sa 907-264-0514, ext 0 upang mag-

iskedyul ng isang nakatalaga petsa o appointment para sa pangkalahatang mga katanungan sa 

serbisyo sa customer. Mayroong limitadong impormasyong sa telepono na maaari naming ibigay at 

tutulong kami sa abot ng aming kakayahan. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa 

Family Law, maaari kang tumawag sa 907-264-0851. 

 

Ang mga bagong kaso ay maaaring isampa sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng pag-email 

sa ANC_newfilings@akcourts.us.  

Kung kinakailangan  mong magsampa ng mga pagsusumamo sa isang aktibong kaso sa 

elektronikong paraan, maaari mo itong i-email sa: ANC_civil@akcourts.us para sa mga 

pagsusumamo ng Sibil, ANC_criminal@akcourts.us para sa mga pagsusumamo ng Kriminal, at 

ANC_traffic@akcourts.us para sa mga pagsusumamo ng Traffic / Citation. 

►Serbisyo ng Customer sa Anchorage Probate / Children's Division: 
 

Kasama sa Probate Court ang mga kaso sa estate, pangangalaga ng may sapat na gulang, at 

mga walang kakayahan sa pag-iisip. 

Ang Korte ng mga Bata ay may kasamang juvenile delinquency, Child in Need of Aid (CINA), at 

mga menor de edad na kaso ng pangangalaga. 

 

Maaari kang tumawag sa Probate Court sa 907-264-0433 o Korte ng mga Bata sa 907-264-0421 

upang mag-iskedyul ng isang nakatalagang petsa o appointment  para sa pangkalahatang 

serbisyo sa customers. Mayroong limitadong impormasyon sa telepono na maaari naming ibigay 
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tungkol sa kumpidensyal na mga uri ng kaso at tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Ang 

mga pagsusumamo  ay maaaring isampa sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng pag-email 

sa ANC_Probate@akcourts.us o ANC_CINA@akcourts.us. 

 

Ang mga nakatalagang petsa o appointment ay maiiskedyul: 

• tuwing 15 minuto simula ng 8:15 ng umaga at ang huling appointment ay 4:30 ng hapon, Lunes 

- Huwebes, at 

• tuwing 15 minuto simula ng 8:15 ng umaga at ang huling appointment ay 11:30 am, tuwing 

Biyernes 

 

Kung walang mga libreng oras ng appointment, kakailanganin mong maghintay hanggang sa 

susunod na araw ng negosyo. Kung hindi ka nakarating sa oras ng iyong nakatalagang 

appointment, kakailanganin mong mag-iskedyul muli. 
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