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PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE

Bilang impormasyon 
lamang

Huwag ihain sa korte

NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte

AHENSYANG PAMPAMAHALAAN (sa ilalim ng Family Code, §§ 17400, 17406):

NUMERO NG TELEPONO: FAX NO.:

EMAIL ADDRESS:

ABOGADO PARA KAY (pangalan):

SUPERIOR COURT NG CALIFORNIA, COUNTY NG
ADDRESS NG KALYE:

ADDRESS NA PAPADALHAN:

LUNGSOD AT ZIP CODE:

PANGALAN NG SANGAY:

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL:

NAKADEMANDA/NASASAKDAL:

IBANG MAGULANG/PARTIDO:

SHORT FORM ORDER PAGKATAPOS NG PAGDINIG

1. Nagpatuloy ang usaping ito gaya ng sumusunod: * Hindi Tinunggali * Ayon sa istipulasyon * Tinunggali
a. Petsa: Dept: Hudisyal na Opisyal:

b. * Dumalo ang nagpepetisyon/nagsasakdal * Dumalo ang abogado (pangalan):

c. * Dumalo ang nakademanda/nasasakdal * Dumalo ang abogado (pangalan):

d. * Dumalo ang ibang magulang/partido * Dumalo ang abogado (pangalan):

e. Abogado para sa lokal na ahensya ng suporta sa bata na dumalo sa ilalim ng Family Code seksyon 17400 at 17406 ni (name):

f. * Iba pa (tukuyin):

2. NAPAG-ALAMAN NG KORTE, batay sa mga dokumento na:

a. Si (Pangalan): ay ang magulang na inuutusang magbayad ng suporta sa paglilitis na ito.

b. * Ang magulang na inuutusang magbayad ng suporta ay walang kakayahang magbayad ng suporta dahil (tukuyin):
c. *  Kasalukuyang walang available na segurong pangkalusugan na libre o may makatuwirang presyo sa magulang na inuutusang 

magbayad ng suporta para masakop ang mga menor-de-edad na anak sa aksyong ito.

3. ANG MGA INIUUTOS NG KORTE
a. Lahat ng kautusang naunang ginawa batay sa aksyong ito ay mananatiling may buong puwersa at bisa maliban kung partikular na binago sa ibaba.

b. * Ang usaping ito ay ipinagpapatuloy sa: sa Dept.: para lamang sa mga sumusunod na layunin:

c. * Ang magulang na inuutusang magbayad ng suporta ay inuutusang magpakita sa petsa ng pagpapatuloy.
d. * Ang kasalukuyang suporta sa bata ay papalitan ng: $  kada buwan simula (petsa):
e. * Pinananatili ng korte ang hurisdiksyon para mag-utos ng suporta para sa nakaraan hanggang:

(1) * (Tukuyin ang petsa):
(2) *  Ang petsa na nagkatrabaho o nagkaroon ng kakayahang magbayad ng suporta ang magulang na inutusang magbayad ng 

suporta.
(3) *  Ang petsa na inabandona o hiniwalayan ng magulang na inutusang magbayad ng suporta ang mga batang pinag-uusapan 

sa kasong ito.

f. * Anumang kautusan para bayaran ang suportang hindi nabayaran ay sinususpinde hanggang sa susunod na kautusan ng korteng ito.
g. Kung mayroong kontrata sa pagitan ng partidong tumatanggap ng suporta at ng isang pribadong tagakolekta ng suporta sa bata, dapat 

bayaran ng partidong inatasang magbayad ng suporta ang bayad na sinisingil ng tagakolekta ng suporta sa bata. Ang bayad na ito ay hindi 
dapat lumampas sa 33 1/3 porsyento ng kabuuang halaga ng binayarang suporta o hindi ito maaaring lumampas sa 50 porsyento ng anumang 
bayad na sinisingil ng tagakolekta ng suporta sa bata. Pabor ang hatol sa salapi na ginawa ng probisyong ito sa pribadong tagakolekta ng 
suporta sa bata at sa partidong tumatanggap ng suporta, nang magkasama.

h. Sa pamamagitan ng sulat, dapat ipaalam ng mga magulang sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang anumang pagbabago sa tirahan 
o trabaho sa loob ng 10 araw.



FL-688 T
NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL:

NAKADEMANDA/NASASAKDAL:

IBANG MAGULANG/PARTIDO:
Bilang impormasyon lamang

NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte

Pahina 2 ng 2SHORT FORM ORDER PAGKATAPOS NG PAGDINIG
(Pampamahalaan)

3. i. *  Ang magulang na inutusang magbayad ng suporta ay inuutusang kumuha ng segurong pangkalusugan para sa mga 
batang nasa aksyong ito kapag naging available na ito nang libre o sa makatuwirang presyo. Ang partidong inatasang 
magbigay ng segurong pangkalusugan ay dapat na kumuha ng pagpapatuloy ng seguro para sa bata matapos 
tumuntong ang bata sa edad kung saan hindi na siya itinuturing na kwalipikado para sa seguro bilang dependyente 
sa ilalim ng kontrata sa seguro, kung walang kakayahan ang bata na makakuha ng trabaho para sustentuhan ang 
sarili dahil sa pinsala, karamdaman, o kondisyong nagdulot ng pisikal na kapansanan o kapansanan sa isip at kung sa 
pangkalahatan ay nakadepende ang bata sa magulang na nagbibigay ng segurong pangkalusugan para sa suporta at 
maintenance.

j. Dapat maglakip at magsama ng Paunawa sa Mga Karapatan at Responsibilidad (Mga Pamamaraan sa Mga Gastos sa 
Pangangalagang Pangkalusugan at Reimbursement) at Sheet ng Impormasyon sa Pagpapalit ng Utos sa Suporta sa Bata 
(form FL-192) sa kautusang ito.

k. * Iba pa (tukuyin):

4. Bilang ng pahinang nakalakip: 

Inaprubahang sumusunod sa utos ng korte.

Petsa:

(LAGDA NG ABOGADO PARA SA MAGULANG NA INATASANG MAGBAYAD NG SUPORTA)

Petsa:

OPISYAL NG KORTE

FL-688 T [Rev. January 1, 2022]

Para lang sa Ingles na bersyong masasagutan online:
Para sa iyong proteksyon at pagkapribado, mangyaring pindutin ang  
buton na “I-clear ang Pormang Ito” pagkatapos ma-print ang porma.

I-print ang pormang ito I-save ang pormang ito Para lang sa Ingles na bersyong masasagutan online:
I-clear ang pormang ito

https://www.courts.ca.gov/documents/fl192.pdf
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