
Control No.:         Name of Public Attorney/staff:        Date:
Nature of Request:

Representation Inquest assistance Mediation and conciliation Documentation Jail visitation
Legal outreach Limited Services Administration of oath Legal counseling Others

Pangalan (opsyonal): Kasarian: Edad:
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To be accomplished by PAO personnel:

To be accomplished by the client:

Telephone Nos. 8929-9010/8929-9436 Fax No. 8927-6810/8928-2878

Hindi ako nakaranas ng anumang diskriminasyon o bias  nang dahil sa aking 
kasarian, edad, lahi, relihiyon, o paniniwalang pulitikal.

Salamat po! Ang inyong opinyon ay mahalaga upang mapabuti ang aming serbisyo.

MGA KATANUNGAN

Kaagad akong tinanong ng kawani ng PAO sa aking pakay at magalang niya 
akong tinulungan.
Sapat na natugunan ng PAO ang kailangan kong tulong o payong ligal.

Mahusay ang kawani ng PAO. Naunawaan niya ang aking problema o pakay 
at nabigyan ito ng naaayong tugon.

Binigyan ako ng libreng tulong ligal ng kawani ng PAO nang walang 
hininging kapalit, pera man o bagay.
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Mga Komento o Mungkahi::

Naunawaan ko ang payong ligal at tagubilin na binigay ng kawani ng PAO.

Malinis ang opisina ng PAO, at walang sagabal sa mga daanan.
Mayroong mga karatula at panuntuan kung paano kumuha ng mga serbisyo 
ng PAO.

Nasiyahan ako sa serbisyong ligal na ibinigay ng PAO.
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Republika ng Pilipinas
KAGAWARAN NG KATARUNGAN

TANGGAPAN NG MANANANGGOL PAMBAYAN
(PUBLIC ATTORNEY'S OFFICE)

DOJ Agencies Building, NIA Road, Diliman, Quezon City

PAO Survey Form

Pakibigyan ng marka o grado ang aming serbisyo gamit ang 5-point scale .  Ang "5" ay nangangahulugang ikaw ay "lubos na sumasang-ayon" sa 
pahayag at ang "1" naman ay nangangahulugang ikaw ay "lubos na hindi sumasang-ayon".  Lagyan ng tsek (√)  ang kahon na tumutugma sa iyong 
sagot.  Lagyan naman ng "N/A" kung ang pahayag ay hindi naaangkop sa kinuhang serbisyo.


