
      

  

  

    

    
    
    
    
    
    
  

   

  
    

       

     

  

 FL-610 T
 
 PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE 

 Bilang impormasyon
 lamang 

 Huwag ihain sa
 korte 

 NUMERO NG KASO: 

 Huwag ihain sa korte 

 PARTIDONG WALANG ABOGADO O ABOGADO (Pangalan, numero ng state bar, at address): 

 NUMERO NG TELEPONO:  

 EMAIL ADDRESS: 

 ABOGADO PARA KAY (Pangalan): 

NUMERO NG FAX (Opsyonal): 

 SUPERIOR COURT NG CALIFORNIA, COUNTY NG 
 ADDRESS NG KALYE: 

 ADDRESS NA PAPADALHAN: 

 LUNGSOD AT ZIP CODE: 

 PANGALAN NG SANGAY: 

 NAGPEPETISYON/NAGHAHABOL: 
 NAKADEMANDA/NASASAKDAL: 

 IBANG MAGULANG: 

 TUGON SA REKLAMO O KARAGDAGAN SA REKLAMO 
 TUNGKOL SA MGA OBLIGASYON NG MAGULANG 

 DAPAT MONG ISUMITE ANG TUGON NA ITO SA KORTE KUNG GUSTO MONG TAPATAN ANG DEMANDA
 

 Kung hindi ka sumasang-ayon sa iminumungkahing pasya na nakakabit sa Mga Pagpapatawag at Reklamo, dapat mong isumite 
 ang Tugon na ito sa klerk ng korte sa loob ng 30 araw mula sa petsa kung kailan ipinadala sa iyo ang Reklamo. Isumite ang 
 orihinal na Tugon sa klerk ng korte sa address para sa superior court na binanggit sa itaas at magpadala ng kopya sa lokal na 
 ahensya ng suporta sa bata. Magtabi ng kopya para sa iyong mga rekord. 

 1. PAGKAMAGULANG: Ako ang magulang ng mga sumusunod na bata: 

 Pangalan ng 
 Bata 

 Petsa ng 
 Kapanganakan 

 Oo  Hindi 
 Oo  Hindi 
 Oo  Hindi 
 Oo  Hindi 
 Oo  Hindi 
 Oo  Hindi 
 Nakalista ang iba pang bata sa pahinang nakakabit sa Tugon na ito. 

 2. Hinihiling kong magsagawa ng henetiko na pagsusuri para malaman kung sino ang magulang ng lahat ng bata na may kaukulang kahon
 ng “Hindi” sa itaas na nilagyan ko ng tsek. Nauunawaan ko na ang lokal na ahensya ng suporta sa bata ang magbabayad para sa
 gastusin ng pagsusuri sa ngayon, ngunit posibleng kailanganin kong bayaran ang mga gastusing iyon kung magpapasya ang korte na
 ako ang magulang. 

 3. SUPORTA SA BATA 
 a.  Sumasang-ayon akong magbayad ng suporta gaya ng nakasaad sa iminumungkahing pasya. 

 b.  Hindi ako sumasang-ayon sa hinihiling na suporta. Nakalakip dito ang aking sinagutang Paghahayag ng Kita at Gastusin
 (form FL-150) o Pinansyal na Statement (Pinasimple) (form FL-155). TANDAAN: Maaari mong isumite ang Tugon na ito nang
 wala ang alinman sa mga form na ito. 

 4.  Hindi ako sumasang-ayon sa iminumungkahing pasya para sa mga sumusunod na dahilan (tukuyin): 

 Pahina 1 sa 3 

 Form Adopted for Mandatory Use 
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 FL-610 T [Rev. January 1, 2020] 

 TUGON SA REKLAMO O KARAGDAGAN SA REKLAMO 
 TUNGKOL SA MGA OBLIGASYON NG MAGULANG 

 (Pampamahalaan) 

 Family Code, §§ 17400,
 17404, 2330.1

 www.courts.ca.gov 

https://www.courts.ca.gov/documents/fl150.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl155.pdf
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 NAGPEPETISYON/NAGHAHABOL: 

 NAKADEMANDA/NASASAKDAL:  Bilang impormasyon lamang 
 IBANG MAGULANG: 

 NUMERO NG KASO: 

 Huwag ihain sa korte 

 5. Nasa ibaba ang aking address at numero ng telepono para sa pagtanggap ng lahat ng abiso at petsa sa korte hanggang sa magsumite
 ako ng pagbabago sa korte at sa lokal na ahensya ng suporta sa bata: 

 Address:
 
 Lungsod at Zip Code:
 

 Numero ng Telepono sa Bahay:
 
 Numero ng Telepono sa Trabaho:
 

 E-mail Address (opsyonal):
 

 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) 
 Huwag ihain sa korte 

 (LAGDA NG NAGPAHAYAG) 

 Dapat sagutan ng isang nasa hustong gulang bukod sa iyo ang Pagpapatunay ng Serbisyo sa ibaba at dapat siyang magbigay
 ng kopya ng Tugon na ito sa lokal na ahensya ng suporta sa bata sa sumusunod na address (tukuyin): 

 PAGPAPATUNAY NG SERBISYO 

 6. Ako ay hindi bababa sa 18 taong gulang, at hindi ako partido sa pagkilos na ito. Inihatid ko ang Tugon na ito at ang anupamang form na
 isinumite kasama ng Tugon sa lokal na ahensya ng suporta sa bata at sa anupamang partido na kinakailangang mapadalhan. 

 a.  Personal na paghahatid. Personal kong inihatid ang Tugon na ito sa isang empleyado ng lokal na ahensya sa suporta sa bata 
 ayon sa sumusunod: 

 (1) Pangalan ng empleyado:
 (2) Address kung saan inihatid: 

 (3) Petsa ng paghahatid:
 (4) Oras ng paghahatid: 

 b.  Koreo. Inihulog ko ang Tugon na ito sa koreo ng Estados Unidos, sa tinatakang sobre na may bayad nang selyo. Gumamit ako 
 ng first class na koreo. Naka-address at ipinadala ang sobre sa sumusunod: 

 (1) Pangalan:
 (2) Address: 

 (3) Petsa ng pagpapadala:
 (4) Lugar ng pagpapadala (lungsod at estado): 

 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) 

 Huwag ihain sa korte 
 (LAGDA NG TAONG NAGPADALA NG TUGON) 

 Maaaring dalhin ang kasong ito sa komisyonado ng korte para sa pagdinig. Alinsunod 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 sa kasulatan, (gamitin ang Abiso ng Pagtutol (Pampamahalaan), (form FL-666); 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 

 FL-610 T [Rev. January 1, 2020]  Pahina 2 sa 3TUGON SA REKLAMO O KARAGDAGAN SA REKLAMO 
 TUNGKOL SA MGA OBLIGASYON NG MAGULANG 

 (Pampamahalaan) 

https://www.courts.ca.gov/documents/fl666.pdf
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 PAPEL NG IMPORMASYON PARA SA TUGON SA REKLAMO
 

 Pakisunod ang mga tagubiling ito upang makumpleto ang Tugon sa Reklamo o Karagdagan sa Reklamo Tungkol sa Mga Obligasyon ng 
 Magulang (form FL-610) kung wala kang abogadong kakatawan sa iyo. Dapat sagutan ang form na ito ng iyong abogado, kung mayroon ka. 

 Dapat mong isumite ang nakumpletong Tugon at mga kalakip nito sa klerk ng korte sa loob ng 30 araw mula sa petsang natanggap mo ang
 Mga Pagpapatawag at Reklamo (form FL-600). Ang address ng klerk ng korte ay ang parehong address na ipinapakita para sa Superior
 Court sa Mga Pagpapatawag at Reklamo (form FL-600). Maaaring kailanganin mong magbayad para sa paghahain. Kung hindi mo kayang
 magbayad para sa paghahain, makipag-ugnayan sa klerk ng korte upang makakuha ng mga form sa pag-apply para sa waiver ng mga
 bayarin sa korte. Magtabi ng dalawang kopya ng naisumiteng form ng Tugon at mga kalakip nito. Magpadala ng isang kopya sa
 lokal na ahensya ng suporta sa bata at itabi ang iba pang kopya para sa iyong mga rekord. (Tingnan ang Papel ng Impormasyon
 para sa Serbisyo ng Proseso (form FL-611).) 

 Kapag natanggap na ang iyong isinumiteng Tugon, magtatakda ang lokal na ahensya ng suporta sa bata ng pagdinig ng korte tungkol sa
 bagay na ito. 

 MGA TAGUBILIN SA PAGKUMPLETO SA FORM NG TUGON (I-TYPE O I-PRINT ANG FORM GAMIT ANG ITIM NA TINTA): 

 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. 

 1. Para sa bawat batang nakalista sa form ng Tugon, dapat mong lagyan ng tsek ang kahong “oo” kung sumasang-ayon ka na ikaw
 ang magulang ng batang iyon, o lagyan ng tsek ang kahong “hindi” kung sa palagay mo ay hindi ikaw o kung hindi ka sigurado
 kung ikaw ang magulang ng batang iyon. Dapat mong isulat ang pangalan ng bawat batang nakalista sa Mga Pagpapatawag at
 Reklamo (form FL-600) kung hindi nakalagay sa iyong form ng Tugon ang mga pangalan ng sinumang bata. 

 TANDAAN: Hindi sapat ang paglalagay ng tsek sa kahong “hindi” upang matugunan ang mga kinakailangan sa paghiling sa korte 
 na kanselahin (isantabi) ang anumang kusang-loob na paghahayag ng pagkamagulang o pagiging ama na maaaring nilagdaan mo 
 o sa paghiling sa korte na pagpasyahang walang bisa ang kusang-loob na paghahayag (hindi valid) (Fam. Code, §§ 7573.5, 7576,
 7577). Upang gawin ang paghiling na ito, dapat kang magsumite ng Kahilingan para sa Pagdinig at Aplikasyon na Kanselahin 
 (Isantabi) ang Kusang-loob na Paghahayag ng Pagkamagulang o Pagiging Ama (form FL-280). 

 2. Kung nilagyan mo ng tsek ang kahong “hindi” bilang tugon sa bilang 1 sa itaas, dapat kang humiling ng henetiko na pagsusuri upang 
 malaman kung kung ikaw o ang ibang magulang ang magulang. Sasabihin sa iyo ng lokal na ahensya ng suporta sa bata kung
 kailan at kung saan dapat pumunta para sa pagsusuri. Ang lokal na ahensya ng suporta sa bata ang magbabayad para sa gastusin 
 ng pagsusuri sa ngayon. Kung mapapagpasyahan ng korte na ipinapakita sa pagsusuri ang pagkamagulang gaya ng pormal na
 ipinahahayag sa Reklamo, maaaring kailanganin mong bayaran ang gastusing ito sa lokal na ahensya ng suporta sa bata. 

 3. a. Lagyan ng tsek ang kahong ito kung sumasang-ayon kang bayaran ang suportang hinihiling sa iminumungkahing Pagpapasya
 Tungkol sa Mga Obligasyon ng Magulang (form FL-630) na natanggap mo. 

 b. Dapat mong lagyan ng tsek ang kahong ito kung hindi ka sumasang-ayong bayaran ang suportang hinihingi sa
 iminumungkahing Pagpapasya Tungkol sa Mga Obligasyon ng Magulang (form FL-630). 

 4. Kung sumasang-ayon kang bayaran ang suportang hinihingi sa iminumungkahing Pagpapasya Tungkol sa Mga Obligasyon ng 
 Magulang (form FL-630), ngunit hindi ka sumasang-ayon sa iminumungkahing pasya para sa ibang kadahilanan, dapat mong
 lagyan ng tsek ang kahong ito at isulat ang iyong mga dahilan sa espasyong ito. Kung mayroon kang mga dokumento na
 magpapatunay ng iyong mga dahilan ng hindi pagsang-ayon sa iminumungkahing Pagpapasya, dapat mong ikabit ang
 mga dokumento sa form ng Tugon. 

 5. Dapat mong ilista ang iyong address at mga numero ng telepono kung saan mo maaaring matanggap ang lahat ng abiso at
 petsa sa korte. Dapat mong ipagbigay-alam sa korte kung magbabago ka ng iyong address. Kung hindi alam ng korte ang iyong
 kasalukuyang address, maaaring hindi mo matanggap ang mahahalagang abiso na nakakaapekto sa iyo. 

 Dapat mong lagyan ng petsa ang form ng Tugon, i-print ang iyong pangalan, at lagdaan ang form sa ilalim ng parusa sa panunumpa nang
 walang katotohanan. Kapag lumagda ka sa form ng Tugon, ipinahahayag mong totoo at wasto ang impormasyong ibinigay mo. 

 Mga tagubilin kung paano kukumpletuhin ang seksyon ng Pagpapatunay ng Serbisyo sa form ng Tugon sa Papel ng Impormasyon para
 sa Serbisyo ng Proseso (form FL-611). Dapat sagutan ang seksyong ito ng form ng taong naghahatid ng Tugon at mga kalakip nito. Hindi 
 maaaring ikaw ang maghatid ng sarili mong Tugon. 

 FL-610 T [Rev. January 1, 2020]  Pahina 3 sa 3TUGON SA REKLAMO O KARAGDAGAN SA REKLAMO 
 TUNGKOL SA MGA OBLIGASYON NG MAGULANG 

 (Pampamahalaan) 
 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/fl611.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl280.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl611.pdf
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