
 
  

 

  

 
  

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
  

 
 

  

 

 

  

 

      

 

  

FL-478-INFO T 
PAPEL NG IMPORMASYON AT MGA TAGUBILIN PARA SA KAHILINGAN 

AT ABISO SA PAGDINIG TUNGKOL SA PAGTATALAGA NG INSURANCE SA KALUSUGAN 
(Huwag ihatid ang papel ng impormasyong ito sa klerk ng korte.) 

Pakisunod ang mga tagubiling ito upang makumpleto ang Kahilingan at Abiso sa Pagdinig Tungkol sa Pagtatalaga ng Insurance sa Kalusugan 
(form FL-478) kung wala kang abogadong kumakatawan sa iyo. Dapat sagutan ang form na ito ng iyong abogado, kung mayroon ka. Dapat mong isumite 
ang nakumpletong form ng Kahilingan at Abiso sa Pagdinig at ang mga kalakip nito sa klerk ng korte sa loob ng 15 araw pagkatapos ng petsa kung 
kailan ka binigyan ng iyong employer ng kopya ng Aplikasyon at Utos para sa Saklaw sa Insurance sa Kalusugan (form FL-470) o Abiso sa Pambansang 
Medikal na Suporta (form OMB-0970-0222). Ang address ng klerk ng korte ay ang parehong address na ipinapakita para sa superior court sa kautusan 
ng pagtatalaga ng saklaw ng insurance na pangkalusugan. Kung hindi nauugnay sa iyong kaso ang lokal na ahensya ng suporta sa bata, maaaring ikaw 
ang kailangang magbayad ng paghahain. Kung hindi mo kayang magbayad para sa paghahain, maaari itong i-waive ng korte, ngunit kakailanganin mong 
sagutan ang ilang form at hilingin sa korte na i-waive ang mga bayarin. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa bayarin sa paghahain at waiver ng 
bayarin sa paghahain, makipag-ugnayan sa klerk ng korte o sa nangangasiwa ng batas ng pamilya sa iyong county. 

DAPAT SAGUTAN ANG FORM NA ITO SA PAMAMAGITAN NG PAG-TYPE O PAGSULAT NANG NAKA-PRINT. 

Harapang pahina, unang kahon, itaas ng form, kaliwang bahagi: I-print ang iyong pangalan, address, at numero ng telepono sa kahong ito kung hindi 
pa nakalagay ang mga ito rito. 

Item 1.	 a–b. Dapat kang makipag-ugnayan sa tanggapan ng klerk ng korte upang alamin ang tungkol sa mga pamamaraan sa pagkuha ng petsa ng 
pagdinig para sa mosyon na ito. 

Item 2.	 Lagyan ng tsek ang kahong ito kung gusto mong pigilan ng korte ang lokal na ahensya sa suporta sa bata o ang iba pang magulang sa 
pangongolekta ng premium ng insurance sa kalusugan mula sa iyong mga suweldo o kita. Kung lalagyan mo ng tsek ang kahong ito, dapat 
mong lagyan ng tsek ang kahit isa sa mga kahon sa ilalim nito. 

a. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung hindi ikaw ang tao na kinakailangang magbayad ng mga premium ng insurance sa kalusugan sa 
Aplikasyon at Utos para sa Saklaw sa Insurance sa Kalusugan o Abiso sa Pambansang Medikal na Suporta. 

b. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung sa palagay mo ay hindi available sa makatuwirang halaga ang saklaw ng insurance sa kalusugan. 

c. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung sa palagay mo ay mahigit sa kalahati ng iyong kabuuang net na kita bawat buwan mula sa lahat ng 
pinagkukunan ang premium ng insurance sa kalusugan at ang buwanang bayad sa anumang kautusan ng pagkaltas sa mga kita. 

d. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung sa palagay mo ay umabot na ang mga bata sa legal na edad ng pagiging nasa hustong gulang. 
Ilagay ang mga pangalan ng mga bata. 

e. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung hindi ka naabisuhan sa loob ng hindi bababa sa 15 araw bago ang petsa ng pagsusumite ng aplikasyon 
na mayroong hinihinging pagtatalaga ng saklaw ng insurance sa kalusugan. 

f. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung hindi ka inatasan ng korte na magpanatili ng insurance sa kalusugan. 

g. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung nagbigay ka o magbibigay ka ng insurance sa kalusugan para sa mga bata, ngunit hindi sa pamamagitan 
ng iyong saklaw na nauugnay sa trabaho. Maaaring ibig sabihin nito ay ang ibang magulang o miyembro ng pamilya ang magbibigay, o may 
akses ang bata sa iba pang insurance. Tandaan na maaaring hindi matugunan ng mga programa ng medikal na tulong ng pamahalaan gaya 
ng MediCal o Healthy Families ang iyong obligasyong magbigay ng insurance sa kalusugan. Kung kailangan mo ng higit pang impormasyon, 
pumunta sa nangangasiwa ng batas ng pamilya sa iyong county o lokal na ahensya ng suporta sa bata. 

h. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung sa palagay mo ay hindi naaangkop ang piniling saklaw ng iyong employer at ipaliwanag kung bakit. 

i. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung may iba ka pang dahilan kung bakit hindi dapat ipatupad ang kautusang ito at ipaliwanag kung bakit. 

Dapat mong lagyan ng petsa ang Kahilingan at Abiso sa Pagdinig Tungkol sa Pagtatalaga ng Insurance sa Kalusugan na ito, i-type o i-print ang iyong 
pangalan, at lagdaan ang form sa ilalim ng parusa sa panunumpa nang walang katotohanan. Kapag nilagdaan mo ang form na ito, ipinahahayag mong totoo 
at wasto ang impormasyong ibinigay mo. Dapat mo ring sagutan ang katibayan ng pagpapadala sa koreo sa pahina 2 ng form sa pamamagitan ng pag-print 
sa pangalan at address ng iba pang partido o abogado ng iba pang partido sa mga bracket at pagbibigay sa klerk ng natatakang sobre na ipinadala sa bawat 
isa sa mga partido o mga abogado ng mga partido. Huwag lagyan ng petsa o lagdaan ang pahina 2 ng form. Ipapaliwanag sa iyo ng klerk ng korte kung 
paano ka makakakuha ng petsa sa korte. 

Dapat mong isumite ang iyong kahilingan sa loob ng 15 araw mula nang matanggap ang Aplikasyon at Utos para sa Saklaw sa Insurance 
sa Kalusugan o Abiso sa Pambansang Medikal na Suporta mula sa iyong employer, maliban na lang kung nagkaroon ng pagbabago sa mga 
sitwasyon at ginagamit mo ang form upang baguhin ang isang kasalukuyang pagtatalaga ng insurance sa kalusugan. Maaari mong personal
na isumite ang iyong kahilingan sa tanggapan ng klerk o ipadala ito sa klerk sa pamamagitan ng koreo. Alinman dito ang gawin mo, dapat itong 
matanggap ng klerk sa loob ng 15 araw. 

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa form na ito, makipag-ugnayan sa abogado o sa nangangasiwa ng batas ng pamilya sa iyong county. Libre 
kang matutulungan ng nangangasiwa ng batas ng pamilya sa anumang tanong na mayroon ka tungkol sa impormasyong nasa itaas. Para sa higit pang 
impormasyon sa paghahanap ng abogado o nangangasiwa ng batas ng pamilya, tingnan ang Online na Self-Help Center ng Mga Korte sa California sa 
www.courtinfo.ca.gov/selfhelp. 

PAUNAWA: Gamitin lang ang form na ito sa paghiling ng pagdinig kung tumututol ka sa Aplikasyon at Utos para sa Saklaw sa Insurance 
sa Kalusugan (form FL-470) o Abiso sa Pambansang Medikal na Suporta (form OMB-0970-0222). Hindi babaguhin ng form na ito ang iyong 
kasalukuyang halaga ng suporta. (Tingnan ang "Sheet ng Impormasyon sa Pagbabago ng Utos sa Suporta sa Anak" sa pahina 2 ng form FL-192.) 
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