
 

 

  
   

  

                                  

       

 
 

 
 

 
 

  
  

  

  

 

  
 

 

FL-478 T
 
PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE 

Bilang 
impormasyon 

lamang 
Huwag ihain 

sa korte 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

ABOGADO O PARTIDONG WALANG ABOGADO (Pangalan, numero ng Bar ng Estado, at address): 

NUMERO NG TELEPONO: 

EMAIL ADDRESS (Opsyonal): 

ABOGADO PARA KAY (Pangalan): 

NUMERO NG FAX (Opsyonal): 

SUPERIOR COURT NG CALIFORNIA, COUNTY NG 
ADDRESS NG KALYE: 

ADDRESS NA PAPADALHAN: 

KODIGO NG LUNGSOD AT ZIP: 

PANGALAN NG SANGAY: 

NAGPEPETISYON/NAGHAHABOL: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: 

IBANG MAGULANG: 

KAHILINGAN AT ABISO SA PAGDINIG TUNGKOL SA 
PAGTATALAGA NG INSURANCE SA KALUSUGAN 

PAUNAWA: Kung tumututol ka sa Aplikasyon at Utos para sa Saklaw sa Insurance sa Kalusugan (form FL-470) o Abiso sa Pambansang 
Medikal (form OMB-0970-0222), sagutan at isumite ang form na ito sa klerk ng korte upang humiling ng pagdinig. Hindi maaaring 
gamitin ang form na ito upang baguhin ang kasalukuyang halaga ng iyong suporta sa bata. (Tingnan ang "Sheet ng Impormasyon 
sa Pagbabago ng Utos sa Suporta sa Anak" sa pahina 2 ng form FL-192.) 

1. Isasagawa ang pagdinig sa aplikasyong ito ayon sa sumusunod (tingnan ang mga tagubilin para sa pagkuha ng petsa ng pagdinig sa 
form na FL-478-INFO): 

a. Petsa: Oras: Dept.: Div.: Kwarto: 

b. Ang address ng korte ay kapareho ng address sa itaas iba pa (tukuyin): 

2.    Hinihiling ko na mapawalang-bisa (maisantabi) ang serbisyo 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) dahil: 

a.   Hindi ako ang taong pinangalanan sa kasunduan sa Aplikasyon at Utos para sa Saklaw sa Insurance sa Kalusugan 
o Abiso sa Pambansang Medikal na Suporta. 

b.   Hindi available sa makatuwirang halaga ang saklaw ng insurance sa kalusugan. 
c.   Mahigit sa kalahati ng aking 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.     Ang mga sumusunod na bata (pangalan): ay nasa hustong gulang na. 
e.   Hindi ako 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.  Walang naibigay na kautusan na magpanatili ng insurance sa kalusugan. 
g.  Ibibigay ang o magbibigay ng saklaw ng insurance sa kalusugan para sa mga bata, ngunit hindi sa pamamagitan ng 

saklaw na may kaugnayan sa trabaho ng magulang (ipaliwanag): 

h.  Hindi naaangkop ang piniling saklaw ng employer (ipaliwanag): 

i.  Iba pa (tukuyin): 

Sa ilalim ng parusa sa panunumpa nang walang katotohanan alinsunod sa mga batas ng Estado ng California, ipinahahayag kong totoo at 
wasto ang mga nabanggit. 

Petsa: 

(I-TYPE O I-PRINT ANG PANGALAN NG TAONG HUMIHILING NG PAGDINIG) 
Huwag ihain sa korte 

(LAGDA NG TAONG HUMIHILING NG PAGDINIG) 
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NAGPEPETISYON/NAGHAHABOL: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: Bilang impormasyon lamang 
IBANG MAGULANG: 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

ABISO PARA SA MGA KASONG KINAUUGNAYAN NG LOKAL NA AHENSYA SA SUPORTA SA BATA 

Maaaring dalhin ang kasong ito sa komisyonado ng korte para sa pagdinig. Ayon sa batas, walang awtoridad ang mga komisyonado 

ng korte na maglabas ng mga pinal na kautusan at pasya sa mga pinagtatalunang kaso maliban na lang kung kumikilos sila bilang mga 

pansamantalang hukom. Sa iyong kaso, ang komisyonado ng korte ang kikilos na pansamantalang hukom maliban na lang, kung bago 

ang pagdinig, ay tututol ka o ang sinumang kabilang partido sa pagkilos ng komisyonado bilang pansamantalang hukom.
 
Maaari pa ring dinggin ng komisyonado ng korte ang iyong kaso upang makagawa ng mga pasya at inirerekomendang kautusan. 

Kung hindi mo gusto ang inirerekomendang kautusan, dapat mo itong tutulan sa loob ng 10 araw ng korte; kung sang-ayon ka naman, 

ang inirerekomendang kautusan ang magiging pinal na kautusan ng korte. Kung tututulan mo ang inirerekomendang kautusan, gagawa 

ang hukom ng pansamantalang kautusan at magtatakda siya ng bagong pagdinig.
 

KATIBAYAN NG PAGPAPADALA SA KOREO NG KLERK 

Pinatutunayan ko na hindi ako isang partido sa pagkilos na ito at naipadala na sa koreo ang orihinal na kopya ng Kahilingan at Abiso sa 
Pagdinig Tungkol sa Pagtatalaga ng Insurance sa Kalusugan (form FL-478), na mayroon nang bayad sa selyo, sa tinatakang sobre na 
ipinadala sa address na ipinapakita sa ibaba, at naipadala na ang kahilingan sa (lugar): noong (petsa): 

Petsa: 
Klerk, mula kay , Deputy 

Kahilingan para sa Mga Tulong 
May available na mga serbisyo ng assistive listening system, computer-assisted na real-time na pag-caption, o interpreter 
ng sign language kung hihilingin mo ang mga ito nang hindi bababa sa limang araw bago ang pagdinig. Makipag-ugnayan 
sa tanggapan ng klerk o pumunta sa www.courtinfo.ca.gov/forms para sa Kahilingan para sa Matutuluyan ng Mga Taong 
May Kapansanan at Tugon (form MC-410). (Civil Code, § 54.8) 

FL-478 T [New January 1, 2007] KAHILINGAN AT ABISO SA PAGDINIG TUNGKOL SA 
PAGTATALAGA NG INSURANCE SA KALUSUGAN 

(Batas ng Pamilya—Pampamahalaan—UIFSA) 
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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 

http://www.courtinfo.ca.gov/forms
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