
 

 

      

 

  

  

 

                         

 

FL-600 T
 
PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE 

Bilang
impormasyon

lamang 
Huwag ihain sa

korte 

PAMPAMAHALAANG AHENSYA (sa ilalim ng Fam. Code, §§ 17400 at 17406): 

NUM. NG TELEPONO: NUM. NG FAX: 

EMAIL ADDRESS (Opsyonal): 

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: 

MGA PAGPAPATAWAG AT REKLAMO  KARAGDAGANG REKLAMO 
BINAGONG REKLAMO UKOL SA MGA PANANAGUTAN NG MAGULANG 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 
PARA KAY (pangalan): 

Inihain ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang kasong ito laban sa iyo. Ayon sa kasong ito, ikaw at ang ibang magulang ang mga magulang 
ng bawat batang pinangalanan sa Reklamong ito at posibleng atasan ang obligor na magbayad ng suporta sa bata. Ikaw at ang ibang magulang ay 
pinangalanan ng nakalakip na iminumungkahing Pasya Ukol Sa Mga Pananagutan ng Magulang (form FL-630) bilang mga magulang ng bawat batang 
nakalista sa ibaba at, kung may itinakdang halaga sa item 6 ng iminumungkahing Pasya, inuutusan ang obligor na magbayad ng suporta para sa mga 
batang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa iminumungkahing Pasya, dapat mong ihain ang nakalakip na form ng Sagot (form FL-610) sa klerk ng korte 
sa loob ng 30 araw mula sa petsa kung kailan inihain sa iyo ang Reklamong ito. Kung hindi ka maghahain ng Sagot, ang iminumungkahing 
Pasya ang magiging huling desisyon kung saan ikaw ang magulang at ang may responsibilidad para sa suporta. Kung inaatasan kang 
magbayad ng suporta sa bata, posibleng ibawas ang mga bayad sa iyong sahod o iba pang ari-arian nang walang paunang abiso. Tingnan ang 
nakalakip na pahayag ng iyong mga karapatan at responsibilidad para sa higit pang impormasyon. 

1. Hinihiling ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata sa korte na maglabas ng pasya o mga utos para sa mga sumusunod na bata:

Pangalan 
Petsa ng 

Kapanganakan 
Ihayag ang 

Pagkamagulang 
Ihayag ang 

Suporta 
Baguhin
ang Utos 

Petsa ng 
Pagsisimula 

c c c

c c c

c c c

c c c

c c c

c c c

c Nakalista ang mga karagdagang bata sa pahinang (may label na Attachment 1) nakalakip sa Reklamong ito. 

Abiso sa taong pinaghainan: Hinainan ka 
1. bilang indibidwal na nasasakdal/nakademanda.
2. sa ngalan ng minor de edad na bata o mga bata.
3. iba pa (tukuyin):
Petsa: Klerk, ni , Deputy 
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FL-600 T
 

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: 

IBANG MAGULANG: 
Bilang impormasyon lamang 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

2. a. Ang mga magulang ng mga batang pinangalanan sa item 1 ay sina (pangalanan): 
(pangalanan): 

b. (Pangalanan): ay pinangalanan bilang magulang ng mga batang nakalista sa item 1 sa pahayag ng 
pagkamagulang sa file sa  local na ahensya para sa suporta sa  bata o sa kagawaran ng kapakanan ng county. 

c. Ang obligor (ang magulang na inatasang magbayad ng suporta) ay si (tukuyin): 

3. Kumpletuhin ang sumusunod na seksyon kung hinihiling ang suporta pero hindi nalagyan ng tsek ang kahong "Ihayag ang 
Pagkamagulang" sa item 1. Pakitukoy ang bawat bata. Hindi mo kailangang kumpletuhin ang seksyong ito kung nailagay na dati ang 
huling pasya ng pagkamagulang sa ilalim ng numero ng kasong ito. 

a. Naipasa na ang boluntaryong pahayag ng pagkamagulang o pagiging ama na hindi nakansela at iyong nilagdaan ng parehong 
magulang sa Kagawaran ng Mga Serbisyo ng Suporta sa Bata ng California para sa mga sumusunod na bata (tukuyin): 

b. Pinangalanan ang mga sumusunod bilang mga batang bunga ng kasal sa pasya ng batas sa pamilya sa 
(tukuyin ang county at estado) 

sa numero ng kaso na (tukuyin) para sa mga sumusunod na bata (tukuyin): 

c. Nailagay na dati ang pasya ng pagkamagulang sa (tukuyin ang county at estado) 
sa numero ng kaso na (tukuyin) para sa mga sumusunod na bata (tukuyin): 

d.
 Iba pa (tukuyin):


(Pangalan ng mga bata):
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FL-600 T
 

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: NUMERO NG KASO: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: Bilang impormasyon lamang Huwag ihain sa korte 
IBANG MAGULANG: 

4. a. Tumatanggap o nakatanggap ang ilan o lahat ng batang pinangalanan sa item 1 ng pampublikong tulong mula sa mga 
sumusunod na county (tukuyin): 

b. Petsa kung kailan unang binayaran ang pampublikong tulong: 

5. Iba pa (tukuyin): 

HINIHILING NG LOKAL NA AHENSYA PARA SA SUPORTA SA BATA NA: 
6. Tinukoy ng korte na ang mga taong nakalista sa item 2 ang mga magulang ng mga batang nakalista sa item 1 na may tsek ang 

mga kahong "Ihayag ang Pagkamagulang." 

7. Batay sa alituntunin ng suporta sa California, inuutusan ng korte ang obligor na magbayad: 

a. $ na kasalukuyang buwanang suporta sa bata batay sa alam na kita ng obligor na  $ kada buwan, 
at, kung naaangkop, ang alam na kita ng obligee na $ kada buwan. 

b. c $ na kasalukuyang buwanang suporta sa bata batay sa ipinagpapalagay na kita ng obligor, ayon sa batas. 
c. c $ na karagdagang buwanang suporta sa bata para sa mga sumusunod na dahilan (tukuyin): 

d. Maglalabas ang korte ng mga naaangkop na utos para sa paghahati ng mga gastos para sa pangangalaga sa bata at/o walang 
insurance na pangangalagang pangkalusugan (tukuyin): 

e. Iba pa (tukuyin): 

8. Inuutusan ng korte ang obligor na magbigay ng insurance sa kalusugan sa bawat batang pinangalanan sa item 1, kung available 
ito nang libre o nang may makatuwirang halaga; na palaging ipaalam sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang availability 
ng saklaw; na kumpletuhin at ibalik, sa loob ng 20 araw pagkatanggap sa kahilingan ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata, 
ang form ng insurance sa kalusugan at ipinag-uutos ng korte na maglabas ng Abiso ng Pambansang Suportang Medikal. Kung 
hindi available nang libre o may makatuwirang halaga ang insurance sa kalusugan, inuutusan ng korte ang obligor na magbigay 
ng saklaw kapag available na ito. ABISO: Uutusan ang employer ng obligor o ang iba pang taong nagbibigay ng insurance 
sa kalusugan na ipatala ang mga bata sa naaangkop na plano ng insurance sa kalusugan kung malalamang ang obligor ang 
magulang. 

9. Maglalabas ng pagtatalaga ng sahod at kita. 

10. Pinapayuhan ng korte ang mga magulang na ipaalam sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata sa pamamagitan ng pagsulat ang 
tungkol sa anumang pagbabago sa tirahan o trabaho sa loob ng 10 araw. 

11. Uutusan ng korte ang obligor na gawin ang lahat ng pagbabayad kay (tukuyin): 

12. Idaragdag ang ibang magulang bilang isang partido sa kasong ito. 

13. Bilang ng mga nakalakip na pahina: 

ABISO 
• Suporta sa bata: Gagawa ang korte ng mga utos para sa suporta sa mga bata kapag hiniling at nagsumite ng mga form ng pananalapi 

ang humihiling na partido. 
• Kung gusto mo ng legal na payo, agad makipag-ugnayan sa isang abogado. 
• May nakalakip na Pahayag ng Mga Karapatan at Responsibilidad sa dokumentong ito. Pakibasa ito nang mabuti. 

Petsa: 

(IMAKINILYA O ILIMBAG ANG PANGALAN)	 (ABOGADO PARA SA LOKAL NA AHENSYA PARA SA SUPORTA SA BATA) 
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NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: NUMERO NG KASO: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: Bilang impormasyon lamang Huwag ihain sa korte 
IBANG MAGULANG: 

Pagdinig ng Komisyonado ng Korte 
Maaaring dalhin ang kasong ito sa komisyonado ng korte para sa pagdinig. Ayon sa batas, walang awtoridad ang mga komisyonado ng 
korte na magbigay ng mga huling utos at pasya sa mga pinaglalabanang kaso maliban kung nagsisilbi 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. Puwede kang tumutol sa 
pagkakatalaga sa commissioner bilang pansamantalang hukom sa isa sa dalawang paraang ito: (1) sa pamamagitan ng pagsasabi sa 
commissioner sa hukuman, sa simula ng iyong pagdinig, na tumututol ka o (2) sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na pagtutol 
sa tauhan ng hukuman. Dapat kang tumutol bago magsimula ang pagdinig sa iyong kaso. Hindi mo kailangang magbigay ng dahilan para 
sa iyong pagtutol. Maaari pa ring dinggin ng komisyonado ng korte ang iyong kaso upang makagawa ng mga pasya at inirerekomendang 
kautusan. Kung hindi mo magugustuhan ang inirerekomendang utos, dapat mong tutulan ito sa loob ng 10 araw ng korte sa pamamagitan 
ng sulat (gamitin ang Abiso ng Pagtutol (form FL-666); kung hindi, ang inirerekomendang utos ang magiging huling utos ng korte). Kung 
tututulan mo ang inirerekomendang utos, gagawa ang hukom ng pansamantalang utos at magtatakda siya ng bagong pagdinig. 

Facilitator ng Batas sa Pamilya 
May tanggapan ng facilitator ng batas sa pamilya ang bawat mataas na korte na magbibigay ng kaalaman, impormasyon, at tulong sa mga 
magulang na may mga isyu sa suporta sa bata. Kasama sa mga karaniwang tungkulin ng facilitator ng batas sa pamilya ang: 

— Pagbibigay ng pangkaalamang materyales; 
— Pamamahagi ng mga form ng korte; 
— Pagbibigay ng tulong sa pagkumpleto ng mga form; 
— Paghahanda ng mga kalkulasyon para sa alituntunin ng suporta sa bata; at 
— Pagbibigay ng mga referral sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata, mga serbisyo ng korte para sa pamilya, at iba pang 


ahensya ng komunidad.
 

Walang pinapanigan ang facilitator ng batas sa pamilya, na makakapaglingkod sa sinumang HINDI kinakatawan ng isang abogado. 
Posibleng makatanggap ng tulong mula sa facilitator ng batas sa pamilya ang parehong partido sa isang kaso. Walang pribilehiyo ng 
abogado at kliyente sa pagitan ng facilitator ng batas sa pamilya at ng sinumang tinutulungan ng facilitator ng batas sa pamilya, at hindi 
kumpidensyal ang mga bagay na tinatalakay sa kanya. Walang puwedeng katawanin ng facilitator ng batas sa pamilya. 

PAHAYAG NG MGA KARAPATAN AT RESPONSIBILIDAD 

ABISO sa nasasakdal/nakademanda: Ihahain laban sa iyo ang iminumungkahing Pasya Ukol Sa Mga Pananagutan ng Magulang 
maliban kung ihahain mo ang iyong nakasulat na Sagot sa Reklamo o Karagdagang Reklamo Ukol sa Mga Pananagutan 
ng Magulang (form FL-610) sa tauhan ng hukuman sa loob ng 30 araw kung kailan inihain sa iyo ang Reklamo. Ihahain ang 
iminumungkahing Pasya, may abogado ka man o wala. Kung binigyan ka ng form na nagsasaad sa iyo ng petsa ng pagdinig 
sa korte, dapat kang pumunta sa korte sa petsang iyon. Posibleng ihain ang utos nang wala ang iyong input kung hindi ka 
pupunta sa pagdinig. 
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FL-600 T
 

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: NUMERO NG KASO: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: Bilang impormasyon lamang Huwag ihain sa korte 
IBANG MAGULANG: 

ABISO SA PAREHONG MAGULANG 

Kayong dalawa ay idenemanda ng lokal na ahensya para sa 
suporta sa bata upang matukoy nito kung kayo ang mga magulang 
ng mga batang nakalista at kung uutusan ang isa o kayong 
dalawa na magbayad ng suporta sa bata. Hindi kinakatawan 
ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang sinumang 
indibidwal sa kasong ito, kabilang ang sinuman sa mga magulang 
o bata. Basahin nang mabuti ang pahayag na ito at ang iba pang 
dokumentong natanggap mo. 

May karapatan kang mapangatawanan ng isang abogado. Kung 
ipaglalaban mong ikaw ang magulang ng mga batang nakalista 
sa Reklamo at wala kang sapat na pera para kumuha ng isang 
abogado, puwede mong hilingin sa hukumang magtalaga sa iyo ng 
abogadong kakatawan sa iyo sa isyu ng pagkamagulang. 

Iba pang impormasyon tungkol sa mga abogadong itinalaga 
ng korte (tukuyin): 

May kasamang blangkong Sagot sa Reklamo o Karagdagang 
Reklamo Ukol sa Mga Pananagutan ng Magulang (form FL-610) 
sa mga dokumentong inihain sa iyo. Kung hindi ka nakatanggap ng 
form ng Sagot o kung gusto mo ng isa pang kopya, makakakuha 
ka nito sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata, sa tanggapan 
ng klerk ng korte, o sa facilitator ng batas sa pamilya. Puwede 
kang tulungan ng facilitator ng batas sa pamilya sa pagsagot sa 
form ng Sagot. Dapat mong ihain ang iyong form ng Sagot sa 
klerk ng korte sa loob ng 30 araw kung kailan inihain sa iyo 
ang Reklamo, makakakuha ka man ng abogado o hindi. 

Pakikipag-ayos sa Labas ng Korte 
Puwede kang makipag-ugnayan sa lokal na ahensya para sa 
suporta sa bata para subukang gumawa ng kasunduan ng 
pakikipag-ayos. Gayunpaman, dapat ka pa ring maghain ng form 
ng Sagot sa loob ng 30 araw. Kung magkakasundo kayo ng lokal 
na ahensya para sa suporta sa bata tungkol sa mga ginawang 
kahilingan sa Reklamo, puwede kang lumagda sa kasunduan 
ng pakikipag-ayos na tinatawag na napagkasunduan. Sa 
pamamagitan ng paglagda sa napagkasunduan, sumasang-ayon 
kang isinusuko mo ang iyong mga karapatan sa pahayag na ito, 
na sumasang-ayon ka na ikaw ang magulang ng mga batang 
nakalista sa Reklamo, at sumasang-ayon kang sundin ang lahat 
ng tuntunin ng napagkasunduan. Magiging utos ng korte ang 
napagkasunduang dapat mong sundin. 

Pagpunta sa Korte 
Kung ihahain mo ang iyong form ng Sagot, may karapatan ka 
sa pagdinig sa korte, paghahain ng subpoena sa mga saksi, 
pagtatanong sa sinumang saksing tutol sa iyo, at pagpapakita 
ng ebidensya sa ngalan mo. Posibleng isagawa ang henetiko 
na pagsusuri kung pinagdududahan ng nasasakdal ang 
pagkamagulang ng mga batang nakalista sa Reklamo. Kung hindi 
makikipagtulungan ang nasasakdal sa proseso ng henetiko na 
pagsusuri, posibleng pagpasyahan ang pagkamagulang nang 
hindi ayon sa nasasakdal. Posibleng singilin ang mga gastos sa 
henetiko na pagsusuri sa isa sa inyo. 

Pagtatalaga sa Sahod 
Dapat maglaman ng pagtatalaga ng kita ang lahat ng utos para 
sa suporta. Kung obligado kang magbayad ng suporta, aatasan 
ng pagtatalagang ito ang iyong employer na ibawas ang mga 
pagbabayad sa suporta sa iyong sahod o kita at ipadala ang 
mga pagbabayad sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata. 
Maaaring atasan din ang iyong employer na itala ang iyong mga 
anak sa isang plano ng insurance sa kalusugan at ibawas ang 
gastos sa iyong sahod o kita. 

Maaaring kolektahin sa iyong ari-arian ang anumang halagang 
dapat mong bayaran, nabayaran mo man o hindi sa oras ang 
mga nakaraang pagbabayad para sa suporta. Maaaring isagawa 
ang pangongolekta sa pamamagitan ng pagkuha sa salaping 
dapat ibayad sa iyo ng pang-estado o pederal na pamahalaan 
(gaya ng mga refund sa buwis, benepisyo para sa walang trabaho 
at may kapansanan, at panalo sa lotto), pagkuha ng iyong ari-
arian, pagpataw ng lien sa iyong ari-arian, o anumapang paraang 
kinikilala ng batas. Maaari kang patawan ng multa o ipakulong 
kung hindi ka magbabayad ng suporta, gaya ng inutos. 

Kung hindi alam ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata 
kung magkano ang kinikita ng obligor (magulang na inatasang 
magbayad ng suporta), ipagpapalagay na sapat ang kinikita ng 
obligor para bayaran ang mga halagang nakalagay sa item 6b ng 
iminumungkahing Pasya Ukol sa Mga Pananagutan ng Magulang 
(form FL-630). 
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FL-600 T
 

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: NUMERO NG KASO: 

NAKADEMANDA/NASASAKDAL: Bilang impormasyon lamang Huwag ihain sa korte 
IBANG MAGULANG: 

Iba pang Mahalagang Impormasyon 
Dapat sabihin ng parehong magulang sa lokal na ahensya para 
sa suporta sa bata ang lahat ng nalalaman nila tungkol sa mga 
kita at ari-arian ng bawat isa. 

Ang nasasakdal ay palaging isang partido sa pagkilwos na ito. 
Kung humiling o nakakatanggap ng mga serbisyo ang ibang 
magulang mula sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata, 
ang magulang na iyon ay magiging partido sa kasong inihain ng 
lokal na ahensya para sa suporta sa bata pagkatapos ihain ng 
korte ang utos sa paunang suporta o utos sa suportang medikal. 
Pagkatapos maging partido sa kaso ang ibang magulang, 
maaaring hilingin ng alinman sa mga magulang sa korte na 
pagpasyahan ang mga isyung hinggil sa suporta, kustodiya, 
pagbisita at mga utos ng paghihigpit (karasahan sa bahay). 
Walang ibang isyu na maaaring talakayin sa kasong ito. Maaaring 
pumunta sa korte ang alinman sa mga magulang para baguhin 
ang utos ng korte. Hindi maaaring banggitin ng lokal na ahensya 
para sa suporta sa bata ang mga demanda para ihayag o baguhin 
ang custody, pagbisita, o mga utos ng paghihigpit. 

Pagkatapos maging partido ng ibang magulang sa kaso, maaaring 
pumunta sa korte ang alinman sa mga magulang para ipatupad 
ang kasalukuyang utos laban sa ibang partido, pero dapat muna 
niyang abisuhan ang lokal na ahensya para sa suporta sa bata 
alinsunod sa iniaatas ng batas. Binibigyan ang lokal na ahensya 
para sa suporta sa bata ng 30 araw para pagpasyahan kung 
papayagan nito ang magulang na magpatuloy sa pagkilos na 
pagpapatupad laban sa ibang magulang. Maaaring tanggihan 
ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang magulang na 
magpatuloy kung kasalukuyang itong nagsasagawa ng pagkilos 
na pagpapatupad o kung mahahadlangan ng pagkilos ng 
magulang ang isang pagsisiyasat. Kung hindi tutugon ang lokal 
na ahensya para sa suporta sa bata sa abiso ng magulang na 
humihingi ng pagpapatupad sa loob ng 30 araw o kung aabisuhan 
ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang magulang na 
maaaring ituloy ang pagkilos na pagpapatupad, maihahain ng 
magulang ang pagkilos na pagpapatupad hangga't nababayaran 
ang lahat ng suporta sa pamamagitan ng lokal na ahensya para 
sa suporta sa bata. 

Kung tumatanggap ng pampublikong tulong ang taong 
nangangalaga, posibleng sumang-ayon ang lokal na ahensya 
para sa suporta sa bata na ayusin ang anumang isyu sa 
pagkamagulang o suporta sa kasong ito nang hindi nagbibigay ng 
paunang abiso sa taong nangangalaga. Maaaring hindi ayusin ng 
ahensya para sa suporta sa bata ang anumang isyu sa suporta sa 
bata nang walang pahintulot ng sinumang magulang na aplikante 
ng mga serbisyo ng suporta sa bata at hindi tumatanggap ng 
pampublikong tulong. 

Inaatasan ang lokal na ahensya para sa suporta sa bata, sa 
ilalim ng seksyon 466(a)(13) ng Social Security Act, na ilagay 
sa mga talang nauugnay sa suporta sa bata ang social security 
number ng sinumang indibidwal na napapailalim sa kautusan 
ukol sa diborsyo, utos sa suporta, o pagpapasya o pagkilala 
sa pagkamagulang. Ang impormasyong ito ay mandatoryo at 
pananatilihin sa isang file sa lokal na ahensya para sa suporta sa 
bata. 

Matutulungan ka ng iyong facilitator ng batas sa pamilya sa 
anumang tanong na mayroon ka tungkol sa impormasyon sa 
itaas. Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong facilitator ng 
batas sa pamilya sa: 

o nang personal sa: 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paghahanap 
ng abogado o facilitator ng batas sa pamilya, tingnan ang 
Online na Self-Help Center ng Mga Korte sa California sa 
www.courts.ca.gov/selfhelp. 
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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.courts.ca.gov/selfhelp
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