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NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte
NAGPETISYON:

NAKADEMANDA:

IBANG PARTIDO:
Bilang impormasyon lamang

FL-490 T

APLIKASYON UPANG MATUKOY ANG MGA ATRASO
Kalakip sa Kahilingan para sa Kautusan (form FL-300)

* Sustento sa bata * Sustento sa asawa o kapareha * Sustento sa pamilya * Medikal na suporta
* Mga hindi nabayarang gastos * Hindi nababayarang mga gastusing medikal * Iba pa (tukuyin):

1. Hinihiling ko na ang halaga ng mga nakaraang bayad sa sustento (mga atraso) ay mapagpasyahan sa kasong ito dahil  (lagyan ng tsek ang lahat 
ng naaangkop):

a. * Nabayaran ko na * ilang * lahat ang sustentong iniutos. Nakalakip ang patunay ng pagbabayad.
b. * Ang mga bata na babayaran ng sustento ay nakatira sa akin nang buong panahon mula:

hanggang sa: . Ibinigay ko ang lahat ng kanilang sustento sa loob ng panahong iyon. Naglalakip ako ng 
detalyadong deklarasyon na nagpapaliwanag sa mga katotohanang ito at ng sumusuportang dokumentasyon, kasama ang anumang 
patunay na nakatirang kasama ko sa bahay ang mga bata.

c. * Hindi ako makabayad ng sustento sa bata dahil

(1) Pagkatapos ng Disyembre 31, 2020, isinampa o binago ang kautusan para sa aking sustento sa bata, at kinulong ako na labag sa 
aking kalooban nang higit sa 90 magkakasunod na araw sa kulungan, bilangguan, detensyon ng kabataan, pasilidad ng kalusugang 
pangkaisipan, o iba pang institusyon (maglakip ng patunay).
(a) Petsa ng pagsisimula: (b) Petsa ng pagtatapos:

(2) Hindi ako nakulong dahil sa
(a) karahasan sa tahanan laban sa isa pang magulang o sa aming anak; o
(b) hindi pagbabayad ng sustento sa bata ayon sa kautusan.

(3) Wala akong magagamit na pera para magbayad ng sustento sa bata habang ako ay nakakulong.
d. *  Ang kautusan ng sustento sa bata na ipinasok noong (petsa): ay itinigil (sinuspinde) dahil * nakasaad sa 

kautusang ito na ito ay titigil * ayon sa operasyon ng batas (tukuyin ang mga dahilanat ilakip ang naaangkop na patunay):

e. * Iba pa (tukuyin):
2. *  Dati ko pang hiningi ang bayad sa kapwa magulang ko at binigyan ko din siya ng nakalistang pahayag ng mga hindi pa nabayaran 

* gastos sa pag aalaga ng bata * gastos sa medikal. (Ilakip ang mga kopya ng lahat ng mga bayarin na hinahabol at patunay 
ng anumang mga pagbabayad na ginawa mo sa mga bayaring ito.)

3. * Hinihiling ko na magbayad ang kapwa magulang * bayad sa abogado * gastos.

Ang Deklarasyon ng Aking Kita at Gastos  (form FL-150) ay nakalakip.

4. Inilakip ko ang mga sumusunod (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop):
a. * a Deklarasyon ng Kasaysayan ng Pagbabayad (form FL-420).
b. * a Kalakip na Kasaysayan ng Pagbabayad (form FL-421).
c. * Iba pa (tukuyin):

5. Ang mga katunayang sumusuporta sa hiniling na tulong ay (tukuyin):

* nakapaloob sa kalakip na deklarasyon.

Ipinapahayag ko sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang impormasyon sa itaas ay totoo at tama.

Petsa:

 
(IMAKINILYA O ITITIK ANG PANGALAN) (LAGDA NG NAGPAHAYAG)

Huwag ihain sa korte

* Nagpetisyon/nagsasakdal

* Ibang magulang/partido
* Nakademanda/nasasakdal

* Iba pa (tukuyin):

PAUNAWA: Ang porma na ito ay dapat na nakalakip sa Request for Order (form FL-300).
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.

HINDI KAUTUSAN NG KORTE
Form Adopted for Mandatory Use
Judicial Council of California
FL-490 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
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