
 

 

PINAGHAHANAP NG FBI 
 

TERESITA TOLIBAS DANDAN 
Pagsasabwatan upang Makisali sa Pangangalakal ng Seks sa pamamagitan ng Puwersa, Pandaraya 

at Pamimilit, at Pangangalakal ng Seks ng Mga Bata; Pangangalakal ng Seks sa pamamagitan ng 
Puwersa, Pandaraya, at Pamimilit; Pagsasabwatan; Pagtataguyod para sa Iligal na Pagtago ng Pera 

 

 

Kinuhanan ng litrato noong 2013 

PAGLALARAWAN 

Mga Alyas: "Tessie", "Sis Ting", "TTD", Teresita Dandan, MT Tolibas Dandan, Maria Teresita Dandan Laranas, 

Maria Teresita D Laranas 

Ginamit na (mga) Petsa ng Kapanganakan: Mayo 

29, 1962 
Lugar ng Kapanganakan: Pilipinas 

Buhok: Itim Mata: Kayumanggi 

Taas: 5'0" Timbang: 120 na mga libra 

Kasarian: Babae Lahi: Asyano 

Nasyonalidad: Pilipino NCIC: W285235965 

BABALA 
Si Teresita Tolibas Dandan ay pinaghahanap dahil sa kanyang diumanong pakikilahok sa isang pakana sa pangangalakal 
ng paggawa na nagdala ng mga miyembro ng isang simbahang nakahimpil sa Pilipinas sa Estados Unidos, sa 
pamamagitan ng mapanlinlang na pagkuha ng mga bisa, at pinuwersa ang mga miyembro na mamalimos ng mga 
donasyon para sa isang huwad na kawanggawa, mga donasyon na aktwal na ginagamit upang tustusan ang mga 
operasyon ng simbahan at ang mga marangyang pamumuhay ng mga pinuno nito. Ang mga miyembro na umanong 
napatunayang matagumpay sa panlilimos para sa simbahan ay pinuwersang pumasok sa huwad na mga kasal o 
makakuha ng mapanlinlang na pang-estudyanteng mga bisa upang magpatuloy sa panlilimos sa Estados Unidos sa 
buong-taon. Si Dandan ay diumano’y gumanap ng isang mahalagang papel sa pagkuha ng mga babaeng biktima, 
kabilang ang menor de edad na mga biktima, upang magtrabaho bilang personal na mga katulong, o mga “pastoral” 
para sa simbahan na itinatag ni Apollo Carreon Quiboloy. Ang mga biktima diumano’y kinakailangang maghanda ng 
kanyang mga pagkain, linisin ang kanyang mga tirahan, bigyan siya ng mga masahe at kinakailangang makipagtalik kay 
Quiboloy sa iskedyul na itinakda ni Dandan, Quiboloy, at mga iba pa na kung tawagin ay bilang “tungkulin sa gabi.” 
 

Si Dandan ang sinasabing “internasyonal na administrador” na isa sa mga pinakamataas na tagapangasiwa ng simbahan 
at sa huwad na mga operasyong kawanggawa sa Estados Unidos. Si Dandan ay kinasuhan ng pinakamataas na huradong 
pederal sa Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos para sa Sentral ng Distrito ng California, Santa Ana, California, para 
sa pagsasabwatan upang makisali sa pangangalakal ng seks sa pamamagitan ng puwersa, pandaraya at pamimilit at 
pangangalakal ng seks ng mga bata; pangangalakal ng seks sa pamamagitan ng puwersa, pandaraya at pamimilit; 
pagsasabwatan; at pagtataguyod para sa iligal na pagtago ng pera, at noong Nobyembre 10, 2021, isang pederal na 
utos ang inilabas para sa kanyang pag-aresto. 
 

Kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa taong ito, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal 
na tanggapan ng FBI o sa pinakamalapit na Embahada o Konsulado ng Amerika. 
 

Patlang na Tanggapan: Los Angeles 
 

 

https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/losangeles

