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PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE

Bilang impormasyon 
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Huwag ihain sa korte

NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte

PARTIDO NA WALANG ABOGADO O NUMERO NG ABOGADO SA BAR NG ESTADO:
PANGALAN:

PANGALAN NG KUMPANYA:

NUMERO/KALYE:

LUNGSOD: ESTADO: ZIP CODE:

NUMERO NG TELEPONO.: NUMERO NG FAX.:

E-MAIL ADRES:

ABOGADO PARA KAY (pangalan):

SUPERIOR COURT NG CALIFORNIA, COUNTY NG
NUMERO/KALYE:

ADRES NA PAPADALHAN:

LUNGSOD AT ZIP CODE:

PANGALAN NG SANGAY:

NAGPETISYON:
NAKADEMANDA:
IBANG PARTIDO:

STIPULASYON PARA MAGTATAG O MAGBAGO ANG 
UTOS NG KORTE KAUGNAY NG SUSTENTO SA BATA

MGA TAGUBILIN
• Gamitin ang form na ito kung may kasunduan ang mga magulang tungkol sa sustento sa bata. Matapos makumpleto at mapirmahan ng mga 

magulang ang form na ito, dapat itong isampa at aprubahan ng korte. Ang isang kaso sa korte (halimbawa, isang kaso ng diborsiyo) ay dapat na 
nakasampa na bago magamit ang form na ito.

• Kung ang lokal na ahensya ng sustento sa bata ay kasangkot sa iyong kaso, ang kasunduan ay dapat ding aprubahan at lagdaan ng isang 
abogado mula sa naturang opisina.

• Kung ang lokal na ahensya ng sustento sa bata ay hindi kasangkot sa iyong kaso, dapat ding kumpletuhin at isumite ng bawat magulang ang isang 
Form Para sa Rehistro ng Kaso ng Sustento sa Bata (form FL-191) kapag maghahain ng kasunduang ito sa korte.

• Kapag ikaw ay nagsampa ng kasunduan sa korte, maaaring hilingin ng klerk sa mga magulang na bayaran ang gastos sa pagsasampa. Kung 
hindi mo kayang bayaran ang gastos sa pagsasampa, dapat mong punan ang mga form na ito: Kahilingan na Iwaksi ang Mga Bayad sa Korte 
(form FW-001) at Kautusan para sa Pagwawaksi ng Gastos sa Korte (Superior Court) (form FW-003).

• Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa sustento sa bata, pumunta sa https://selfhelp.courts.ca.gov/child-support at para sa tulong sa 
pagkumpleto ng form na ito, makipag-usap sa tagapagpadaloy ng Batas Pampamilya o sa sentro ng pagtulong sa sarili sa iyong county.

1 Ang mga order ng sustento sa bata sa ibaba ay sinang-ayunan ng:

a. (pangalan):  , sino ang * Nagpetisyon * Nakademanda * Ibang partido, at
b. (pangalan):  , sino ang * Nagpetisyon * Nakademanda * Ibang partido:

SUSTENTO SA BATA

2 Sumasang-ayon kami na si (pangalan): ay dapat magbayad kay (pangalan):
ng sustento sa bata gaya ng nakalista sa ibaba, simula sa (petsa):

a. Ang mga bata ay:
Pangalan ng bata Petsa ng kapanganakan Buwanang halaga

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) * Ang karagdagang mga bata ay nakalista sa isang kalakip na pahina.
Pangunahing sustento sa bata. (Kwentahin ang buwanang halaga para sa lahat ng mga batang nakalista sa itaas.)
Kabuuan: $  , dapat bayaran

* sa unang bahagi ng buwan * Iba pang suporta (tukuyin):

b. * Sumasang-ayon ang mga magulang na babayaran ang karagdagang suporta sa bata gaya ng mga sumusunod:
Mga Tagubilin: Para sa bawat item na pipiliin mo sa talahanayan sa pahina 2, dapat mo ring sabihin sa korte kung paano mo babayaran 
ang naturang gastos bawat buwan.
● Porsiyento: Maaari mong piliin ang "50% ng bawat magulang" o gumamit ng ibang paghahati (halimbawa, Pangalan 1: 70%, Pangalan 

2: 30%).
-O-
● Halaga sa dolyar: Maaari kang maglagay ng nakapirming halaga sa dolyar (halimbawa, si Pangalan 2 ay magbabayad ng $150/buwan 

para sa mga gastos sa pangangalaga ng bata).
(Tandaan: kung magbago ang aktwal na buwanang gastos para sa item na iyon sa hinaharap, kakailanganin mo ring baguhin ang 
kautusan ng hukuman; hindi ito awtomatikong mangyayari.)

https://www.courts.ca.gov/documents/fl191.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw001.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw003.pdf
https://selfhelp.courts.ca.gov/child-support
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm?rdeLocaleAttr=en
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-selfhelpcenters.htm


Pahina 2 ng 3FL-350 T [Rev. January 1, 2022] STIPULASYON PARA MAGTATAG O MAGBAGO ANG 
UTOS NG KORTE KAUGNAY NG SUSTENTO SA BATA

FL-350 T
NAGPETISYON:
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Karagdagang sustento sa bata

Porsiyento Halaga sa dolyar
50% ng 
bawat 

magulang

(pangalan): (pangalan): (pangalan): (pangalan):

* Mga makatwirang gastos sa pangangalagang 
pangkalusugan na wala sa insurance para sa bata * % % $ /buwan $ /buwan

* Mga gastos sa pangangalaga ng bata kaugnay sa 
trabaho o pagsasanay sa trabaho * % % $ /buwan $ /buwan

* Mga gastos sa edukasyon ng bata * % % $ /buwan $ /buwan

* Mga gastos para sa iba pang espesyal na 
pangangailangan ng bata * % % $ /buwan $ /buwan

* Mga gastos sa paglalakbay kaugnay ng pagbisita * % % $ /buwan $ /buwan

* Iba pa (tukuyin): * % % $ /buwan $ /buwan

2 c. Kabuuang buwanang suporta sa bata. (Batayang sustento sa bata + karagdagang sustento sa bata, kung pinili ang halaga sa dolyar.)
Si (pangalan):  ay magbabayad ng: $ , na babayaran * sa unang bahagi ng buwan

* Iba pa (tukuyin): .

3 Ang segurong pangkalusugan para sa bata ay ibibigay ni (pumili ng isa o parehong magulang) * (pangalan):
kung makakakuha nito nang libre o sa makatwirang halaga mula sa kanilang kumpanya o sariling hanapbuhay.* at (pangalan):

Ang isang magulang na inutusang magkaloob ng segurong pangkalusugan ay dapat humingi ng pagpapatuloy ng pagkakasakop para sa bata 
pagkatapos na maabot ng bata ang edad kung kailan, sa ilalim ng kontrata ng insurance, ang bata ay hindi na itinuturing na karapat-dapat para sa 
pagkakasakop bilang isang umaasa; kung ang bata ay walang kakayahang makapagtrabaho nang sarili dahil ng pisikal o mental na kapansanang 
pinsala, karamdaman, o kundisyon, at; higit sa lahat, kung ang bata ay pangunahing umaasa sa magulang na nagbibigay ng insurance na 
pangkalusugan para sa sustento at ikinabubuhay.

PINANSYAL NA IMPORMASYON

4 *  Naglakip kami ng printout ng kalkulasyon ng kompyuter ng aming pinansyal na impormasyon. (Kung hindi ka naglakip ng printout, 
punan ang mga item   5  at   6 , at   7  kung naaangkop. Ang isang libreng calculator ng sustento sa bata ay matatagpuan sa 
www.childsupport.ca.gov/guideline-calculator.)

-O-

5 * Ang netong buwanang disposable na kita ni (pangalan): ay: $ , at
ang netong buwanang disposable na kita ni (pangalan): ay: $ .
(Paalala: Ang sustento sa bata ay nakabatay sa netong disposable na kita ng bawat magulang. Ito ay kung gaano karaming pera ang natitira 
bawat buwan pagkatapos ibawas sa kanilang sweldo ang mga buwis at iba pang mga bagay tulad ng insurance na pangkalusugan, mga 
bayad sa unyon, o iba pang binabayarang sustento sa bata.)

6	 * Batay sa aming pag-aayos sa oras ng pagiging magulang, humigit-kumulang ay kasama ng bata si (pangalan): %
ng panahon at si (pangalan): % ng panahon bawat buwan.

7	 *  Sumasang-ayon kami na payagang bawasin ang mga paghihirap (Hardship Deduction) sa pagkalkula ng sustento sa bata. Nararanasan ng 
isa o kapwa magulang ang naturang paghihirap, gaya ng sumusunod:

b. * (pangalan): : $ bawat buwan dahil sa (tukuyin):
b. * (pangalan): : $ bawat buwan dahil sa (tukuyin):

GABAY SA HALAGA NG SUSTENTO
(Dapat mong kumpletuhin ang item   8 , at item   9  o 10 , kung saan naaangkop.)

8	 Ang gabayng sustento sa bata ay $ bawat buwan, na babayaran ni (pangalan):

9	 * Sumasang-ayon kami sa gabayng suporta.

10 * Hindi kami sumasang-ayon na gabayan ang suporta sa bata.

a. Sumasang-ayon kami sa suporta sa bata sa halagang: $ bawat buwan; ang kasunduan ay batay sa pinakamahusay na 
interes ng mga bata; ang mga pangangailangan ng mga bata ay sapat na matutugunan ng napagkasunduang halaga; at, ang paglalagay ng 
gabay ay hindi magiging makatarungan o hindi naaangkop sa kasong ito.

b. * Iba pang mga dahilan kung bakit hindi dapat gamitin ang halagang nakasaad sa gabay (tukuyin):

http://childsupport.ca.gov/guideline-calculator/
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IBA PANG MGA KAUTUSAN
11 a. * Sumasang-ayon kami na agad na sabihin sa isa't isa ang aming bagong adres na pagpapadalhan ng liham kung magbabago ito.

b. * Sumasang-ayon kaming agad na sabihin sa isa't isa ang aming bagong impormasyon sa trabaho kung kami ay magpalit ng trabaho.
12 * Iba pang mga kasunduan kaugnay sa sustento sa bata (tukuyin):

13 a. May inilabas na kautusan kaugnay ng pagtatalaga sa kita. Ang lahat ng pagbabayad ng sustento sa bata ay dapat gawin sa pamamagitan ng 
State Disbursement Unit.

b. *  Sumasang-ayon kaming itigil (ihinto) ang serbisyo ng pagtatalaga sa mga kita dahil ginawa namin ang mga sumusunod na alternatibong 
pagsasaayos upang matiyak ang pagbabayad  (tukuyin):

14 Kung mayroong kontrata sa pagitan ng magulang na tumatanggap ng sustento at ng isang pribadong tagakolekta ng sustento sa bata, dapat 
bayaran ng magulang na inatasang magbayad ng sustento ang bayad na sinisingil ng tagakolekta ng sustento sa bata. Ang bayad na ito ay hindi 
dapat lumampas sa 33 1/3 porsyento ng kabuuang halaga ng atraso sa sustento o sa 50 porsyento ng anumang bayad na sinisingil ng tagakolekta 
ng sustento sa bata. Ang kahatulan tungkol sa salapi bunga ng probisyong ito ay kapwa pabor sa pribadong tagakolekta ng sustento sa bata at sa 
magulang na tumatanggap ng sustento.

15 Sumasang-ayon kami ay ganap naming nababatid ang aming mga karapatan sa ilalim ng mga alituntunin sa sustento sa bata ng California. 
Ang kasunduang ito ay para sa pinakamahusay na interes ng bata. Ginagawa namin ang kasunduang ito nang malaya nang walang pamimilit o 
pamumwersa.

16	 Ang Abiso sa Mga Karapatan at Responsibilidad (Mga Gastos at Proseso ng Pagsasauli ng Nagastos sa Pangangalagang Pangkalusugan) at ang 
Pahina ng Impormasyon tungkol sa Pagbabago ng Kautusan sa Sustento sa Bata (form FL-192) na nakasama na sa kautusang ito, ay kailangang 
nakalakip.

17	 Nakatalaga ba ang karapatang sumuporta sa isang county o mayroon bang nakabinbing aplikasyon para sa pampublikong tulong? * Oo * Hindi
(Kung nilagyan mo ng tsek ang "Oo", ang kasunduan ay dapat ding aprubahan at lagdaan ng isang abogado mula sa lokal na ahensya ng sustento 
sa bata.)

18	 * Nirepaso at inaprubahan na ng lokal na ahensya ng sustento sa bata ang kasunduang ito.

Petsa:

 
(IMAKINILYA O ITITIK ANG PANGALAN) (PIRMA NG ABOGADO PARA SA LOKAL NA AHENSYA NG PAGSUPORTA SA BATA)

Huwag ihain sa korte

PAUNAWA: Dapat bayaran ng sinumang magulang na inatasang magbayad ng sustento sa bata ang interes sa mga halagang hindi pa 
nababayaran ayon sa ligal na singil, na sa kasalukuyan ay 10 porsyento bawat taon. Kung ang mga magulang ay sumang-ayon sa isang kautusan 
ng korte para sa sustento sa bata na mas mababa sa halagang nakasaad sa gabay, ang kautusan ay maaaring baguhin nang hindi nagpapakita ng 
pagbabago ng mga pangyayari. Kung ang halagang nakasaad sa kautusan ay mas malaki sa nakasaad sa gabay, kakailanganing magbago ang 
sitwasyon para baguhin ang kautusang ito. Upang maging epektibo, dapat pirmahan ng lahat ng partido at ng hukuman ang form na ito.

Petsa:

 
(IMAKINILYA O ITITIK ANG PANGALAN) (LAGDA NG * NAGPETISYON * NAKADEMANDA * IBANG PARTIDO)

Huwag ihain sa korte

Petsa:

 
(IMAKINILYA O ITITIK ANG PANGALAN) (LAGDA NG * NAGPETISYON * NAKADEMANDA * IBANG PARTIDO)

Huwag ihain sa korte

Petsa:

 
(IMAKINILYA O ITITIK ANG PANGALAN) (ABOGADO NG * NAGPETISYON * NAKADEMANDA * IBANG PARTIDO)

Huwag ihain sa korte

Petsa:

 
(IMAKINILYA O ITITIK ANG PANGALAN) (ABOGADO NG * NAGPETISYON * NAKADEMANDA * IBANG PARTIDO)

Huwag ihain sa korte

MGA KAUTUSAN NG HUKUMAN
19	 a. * Ang gabay na halaga ng sustento sa bata sa item   8  ay pinabulaanan ng mga salik na nakasaad sa item 10 .

b. Inuutos ang pagsunod sa mga item mula   1  hanggang   3  at sa mga items mula 11  hanggang 14 . Ang lahat ng mga pagbabayad ng 
sustento sa bata ay dapat magpatuloy hanggang sa may karagdagang kautusan ang korte o hanggang ang bata ay magpakasal, mamatay, 
lumaya, o umabot sa edad na 18. Ang tungkulin ng pagsusustento ay magpapatuloy para sa isang walang asawang bata na umabot na sa 
edad na 18 taon, na isang buong-panahong mag-aaral sa high school, at nakatira sa isang magulang, hanggang sa panahon na ang bata 
ay makatapos ng ika-12 baitang o umabot sa edad na 19 taon, alinman ang unang mangyari. Maliban kung binago ng kasunduang ito, 
mananatiling may bisa ang lahat ng mga probisyon ng anumang mga nakaraang kautusan na ginawa sa aksyong ito.

Petsa:
 

OPISYAL NG KORTE

Huwag ihain sa korte
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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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