
Reference No. 20RSMS04-11-192 
Subject: 	Postponement and Rescheduling of Step 2 Registration of the Philippine Identification System (PhilSys) 
Date:  23 November 2020 
 
 
Attachment 1 
 

Page 1 of 3 
 

 
Step 2 Registration Postponement Talking Points 
 

SITUATION/QUESTION RESPONSE 

Ako po ay naka-schedule ngayon para sa Step 
2 Registration. 

Magandang araw po, kami po ay humihingi 
ng paumanhin dahil na-move po ang 
schedule ng mga registrants na may 
appointment ng November 25 hanggang 
November 30, 2020 para sa Step 2 
registration. Ang PSA po ay nag-send ng 
text message noong November 23, 2020 
tungkol sa re-scheduling na ito, at kami po 
ay muling magbibigay anunsyo kung kailan 
na po ang inyong takdang schedule.  

Paano ko po malalaman ang bago kong 
schedule o appointment? 

Ang mga naka-schedule po ng November 
25 hanggang November 30, 2020 ay 
bibigyan ng panibagong schedule. 
Magpapadala po ang PSA ng text message 
para sa anunsyo ng inyong bagong 
schedule.  
 
Nais po naming ipaalala sa inyo na itago 
ang inyong appointment slip na na-issue sa 
inyo noong Step 1 registration upang 
masiguro na kayo ay kabilang sa mga na-
reschedule. 

Bakit hindi ako nakatanggap ng text message 
galing sa PSA na hindi tuloy ang registration 
ngayon?  

Kami po ay humihingi ng paumanhin sa 
pangyayaring ito sa kadahilanang hindi 
maiiwasan. Ngunit nais po naming ipaalam 
ngayon sa inyo na ang PSA ay 
magpapadala sa inyo ng panibagong 
schedule para sa Step 2 registration. Maaari 
po ba naming makuha ang inyong cellphone 
number upang maisama sa aming system 
para sa mga notifications tungkol sa 
PhilSys?  

Bakit postponed ang Step 2 Registration?  (To be mentioned only if raised by the 
registrant) 
 
Nagkaroon po tayo ng delay sa 
transportation ng ating mga registration kits 
dahil sa nagdaang mga bagyo. Patuloy rin 
po ang masusing pagsisiguro ng PSA na 
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maayos ang systems na ating gagamitin.  

Kailan ang resume ng Step 2 Registration? Magbibigay po ng panibagong anunsyo ang 
PSA tungkol sa muling pagbubukas ng Step 
2 Registration sa lalong madaling panahon. 

Dahil nadelay ulit ang registration, kailan na 
siya magsisimula sa amin? 

Magbibigay po ng panibagong anunsyo ang 
PSA tungkol sa muling pagbubukas ng Step 
2 Registration sa lalong madaling panahon. 

Wala po akong cellphone, paano naman po 
ako ma-update ng PSA? 

Ang PSA ay nakikipag-ugnayan sa mga 
LGU at barangay officials upang maihatid 
ang anunsyo at updates para sa 
pagsisimula ng Step 2 registration lalo na sa 
mga nakapag-register na noong Step 1 
registration. 

Hindi ko po natanggap ang text message dahil 
nawala ang cellphone ko, pwede po ba palitan 
nitong bagong number ko? 

Sa ngayon po ay hindi kaagad mababago o 
mapapalitan ang cellphone number na 
nauna ninyong ibinigay ngunit para kayo po 
ay updated ukol sa panibagong schedule, 
ang PSA ay nakikipag-ugnayan sa mga 
LGU upang maihatid ang anunsyo at 
updates para sa pagsisimula ng Step 2 
registration lalo na sa mga nakapag-register 
na noong Step 1 registration. 
 
 
Maaari rin po kayong tumawag sa hotline ng 
PhilSys, 1388 (may kaukulang bayad). 
Pwede din po kayong mag-email sa 
info@philsys.gov.ph o kaya ay mag-
message sa aming official Facebook page.  
Ang link po ay 
http://facebook.com/PSAPhilSysOfficial o i-
search ang ‘PSA Philippine Identification 
System’ sa inyong Facebook app. 

Pwede po ba akong mamili ng araw sa bagong 
schedule?  

Ipagpaumanhin po ninyo subalit ang PSA na 
po ang magtatakda ng inyong panibagong 
schedule.  

Sino at saan po kami pwedeng tumawag 
tungkol sa updates? 

Maari po kayong tumawag sa hotline ng 
PhilSys, 1388 (may kaukulang bayad). 
Pwede din po kayong mag-email sa 
info@philsys.gov.ph o kaya ay mag-
message sa aming official Facebook page. 
Ang link po ay 



Reference No. 20RSMS04-11-192 
Subject: 	Postponement and Rescheduling of Step 2 Registration of the Philippine Identification System (PhilSys) 
Date:  23 November 2020 
 
 
Attachment 1 
 

Page 3 of 3 
 

http://facebook.com/PSAPhilSysOfficial o i-
search ang ‘PSA Philippine Identification 
System’ sa inyong Facebook app. 

Paano po kaming nag leave pa sa trabaho at 
umuwi ng province para lang registration ng 
ID? 

Kami po ay humihingi ng paumanhin at 
lubos na pang-unawa lalo na sa mga 
naapektuhan po ng pagbabago ng schedule.  
 
Makakasiguro po kayo na ginagawa po ng 
PSA ang lahat upang matiyak na ligtas at 
maayos ang magiging proseso para sa Step 
2 registration. 

 


