
                      

       

 

   

  

   
  

                       
    
    
    
 
  

          

  
   

  

           

  
                             

 

FL-630 T 
PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE 

Bilang
impormasyon

lamang 
Huwag ihain sa

korte 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

AHENSYANG PAMPAMAHALAAN (sa ilalim ng Family Code, §§ 17400, 17406): 

NUM. NG TELEPONO: NUM. NG FAX: 

EMAIL ADDRESS: 

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/PARTIDO: 
HATOL UKOL SA MGA PANANAGUTAN NG MAGULANG 

BINAGO KARAGDAGAN 

1. a. PAUNAWA: ISA ITONG PANUKALANG BINAGONG PANUKALANG HATOL. Ang Hatol Ukol sa Pananagutan ng 

Magulang na ito ay ipapasok ng hukuman at magkakaroon ito ng legal na bisa maliban na lang kung pupunan at ihahain ninyo ang Tugon 
sa Reklamo o Karagdagang Reklamo Ukol sa Mga Pananagutan ng Magulang (Pampamahalaan) (form FL-610) sa klerk ng hukuman sa 
loob ng 30 araw mula sa petsa kung kailan inihatid sa inyo ang Mga Pagpapatawag at Reklamo o Karagdagang Reklamo Ukol sa Mga 
Pananagutan ng Magulang (Pampamahalaan) (form FL-600). Kung kailangan ninyo ng form FL-610, maaari kayong makakuha nito sa 
tanggapan ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata, sa klerk ng hukuman, o sa facilitator ng batas sa pamilya. Tutulungan kayo ng 
facilitator ng batas sa pamilya sa pagsagot sa mga form. Para ihain ang tugon, sundin ang mga pamamaraan na nakalista sa mga kalakip 
na tagubilin 

b. PAUNAWA: ISA ITONG HATOL. Mayroon na itong legal na bisa. 

2. Nagpatuloy ang usaping ito gaya ng sumusunod: 

a. Napapailalim ang hatol na ito sa seksyon 17430 ng Family Code. 
b. Batay sa pagdinig sa hukuman, mga pagharap gaya ng sumusunod: 

(1) Petsa: Dept.: Opisyal ng hukuman: 
(2) Dumalo ang nagpepetisyon/nagsasakdal Dumalo ang abogado (pangalan): 
(3) Dumalo ang nakademanda/nasasakdal Dumalo ang abogado (pangalan): 
(4) Dumalo ang ibang magulang/partido Dumalo ang abogado (pangalan): 
(5) Abogado ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata (Family Code, §§ 17400,17406) (pangalan): 
(6) Iba pa (tukuyin): 

c. Ang magulang na inatasang magbayad nagpepetisyon/nagsasakdal nakademanda/nasasakdal ibang magulang/partido. 
ng suporta ay ang 

3. Batay ang utos na ito sa ipinagpalagay na kita ng magulang na inatasang magbayad ng suporta sa ilalim ng seksyon ng Family Code. 
4. Kalakip ang isang computer printout na nagpapakita ng mga kita ng mga magulang at ang porsyento ng oras na inilalaan ng bawat magulang sa 

mga bata. Ang printout, na nagpapakita ng kalkulasyon ng babayaran para sa suporta sa bata, ay magiging mga resulta ng pagsusuri ng hukuman. 
5. Batay ang utos na ito sa mga kalakip na dokumento (tukuyin): 

INUUTUSAN NG HUKUMAN ANG 

6. a. Nagpepetisyon/nagsasakdal Nakademanda/nasasakdal Ibang magulang/partido ang mga magulang ng mga 
batang pinangalanan sa item 
6b sa ibaba. 

b. Dapat bayaran ng magulang na inatasang magbayad ng suporta ang kasalukuyang suporta sa bata batay sa sumusunod:  
Pangalan ng Bata Petsa ng kapanganakan Halaga ng buwanang suporta  

PAUNAWA: Dapat bayaran ng sinumang partidong inatasang magbayad ng suporta sa bata ang interes sa mga halagang hindi pa nababayaran 
ayon sa legal na rate, na sa kasalukuyan ay 10 porsyento kada taon. 

Pahina 1 sa 3 
Form Adopted for Alternative Mandatory Use Family Code, §§ 17400, 17402,HATOL UKOL SA MGA PANANAGUTAN NG MAGULANG Instead of Form FL-692 17404,17430 
Judicial Council of California (Pampamahalaan) www.courts.ca.gov 
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FL-630 T  

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: NUMERO NG KASO: 

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

6. b. (1) Mandatoryong karagdagang suporta sa bata. 
(a) Dapat bayaran ng magulang na inatasang magbayad ng suporta ang karagdagang buwanang suporta para sa mga makatuwirang gastos sa 

pag-aalaga sa bata, batay sa sumusunod: 
Kalahati o % o (tukuyin ang halaga): $ kada buwan ng mga gastos. 

Dapat isagawa ang mga ibang magulang Yunit ng Estado para sa Gastos provider ng pag-aalaga sa bata. 
pagbabayad sa 

(b) Dapat bayaran ng magulang na inatasang magbayad ng suporta ang mga makatuwirang gastos sa walang insurance na pangangalagang 
pangkalusugan para sa mga bata, batay sa sumusunod: 

Kalahati o % o (tukuyin ang halaga): $ kada buwan ng mga gastos. 
Dapat isagawa ang mga ibang magulang Yunit ng Estado para sa Gastos provider ng pag-aalaga sa bata. 
pagbabayad sa 

(2) Iba pa (tukuyin): 

(3) Sa kabuuang: $ babayaran tuwing ika- (na) araw ng bawat buwan  
simula (petsa):  

(4) Nalalapat ang mga pagsasaayos para sa mababang kita.  
Hindi nalalapat ang mga pagsasaayos para sa mababang kita dahil (tukuyin ang mga dahilan):  

(5) Magpapatuloy ang anumang suportang iniutos hangga't hindi ipinag-uutos ng hukuman, maliban kung wawakasan ng pagpapatupadng batas. 

c. Ang magulang na inatasang magbayad suporta Ang magulang na tatanggap ng suporta ay (1) dapat na magbigay at magpanatili ng 
saklaw sa insurance sa kalusugan para sa mga bata kung mayroon nang libre o samakatuwirang gastos at dapat niyang ipaalam sa lokal na 
ahensya para sa suprota sa bata ang availability ng saklaw (ipinagpapalagay na makatuwiran ang gastos kung hindi ito hihigit sa 5 porsyento 
ng kabuuang kita para magdagdag ng bata); (2) kung walang insurance sa kalusugan, magbibigay ng saklaw kapag mayroon na; (3) sa loob ng 
20 araw ng kahilingan ng lokal na ahensya para sa suporta sa bata, tapusin at ibalik ang isang form ng insurance sa kalusugan; (4) magbibigay 
sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata ng lahat ng impormasyon at form na kailangan para makakuha ng mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan para sa mga bata; (5) magpakita ng anumang claim para makakuha ng bayad o reimbursement sa ibang magulang o tagapag-
alaga na magakaroon ng mga gastos para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata; at (6) magtatalaga 
ng anumang karapatan sa reimbursement sa ibang magulang o tagapag-alaga na magkakaroon ng mga gastos para sa mga serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata. Ang magulang na inatasang magbigay ng insurance sa kalusugan ay dapat na kumuha ng 
pagpapatuloy ng saklaw para sa bata matapos tumuntong ng bata sa edad kung saan hindi na siya itinuturing na kwalipikado para sa saklaw 
bilang dependent sa ilalim ng kontrata sa insurance, kung walang kakayahan ang bata na makakuha ng trabaho para sustentuhan ang sarili dahil 
sa pinsala, karamdaman, o kundisyong nagdulot ng pisikal na kapansanan o kapansanan sa isip at kung sa pangkalahatan ay nakadepende ang 
bata sa magulang na nagbibigay ng chiefly insurance sa kalusugan para sa suporta at maintenance. 

d. Dapat bayaran ng magulang na inatasang magbayad ng suporta ang suporta sa bata para sa mga nakalipas na panahon at ayon sa mga 
halagang nakatakda sa ibaba: 

Pangalan ng Bata Petsa ng kapanganakan Panahon ng suporta Halaga 

(1) Iba pa (tukuyin): 

FL-630 T [Rev. January 1, 2020] Pahina 2 sa 3HATOL UKOL SA MGA PANANAGUTAN NG MAGULANG 
(Pampamahalaan) 



                           
  

  
  

 
  

  

  
  

  

  
 

  

  

  

     

   

 

FL-630 T  

NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL: NUMERO NG KASO: 

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

6. d. (2) Sa kabuuang: $ babayaran tuwing ika- (na) araw ng bawat buwan 
simula (petsa): 

(3) Lumalaki ang interes sa kabuuang puhunang balanseng babayaran at hindi sa bawat installment kung kailan ito babayaran. 
e.  Kung isa itong hatol sa isang Karagdagang Reklamo, hindi nito binabago o pinapalitan ang anumang naunang hatol o utos para sa suporta 

o pagkakaroon ng atraso, maliban kung partikular na ibinigay. 
f.  Walang probisyon sa hatol na ito ang maglilimita sa anumang karapatang kolektahin ang puhunan (kabuuang halaga ng hindi nabayarang suporta) o 

maniningil o mangongolekta ng interes at parusa ayon sa pinahihintulutan ng batas. Napapailalim sa pagbabago ang lahat ng iniutos na pagbabayad. 
g.  Ang lahat ng pagbabayad, maliban kung tinukoy sa 6b(1) sa itaas, ay dapat isagawa sa Yunit ng Estado para sa Gastos sa address na nakalista sa 

ibaba (tukuyin ang address): 

h.  May inilabas na utos sa pagtatalaga sa sahod. 
i.  Kung mayroong kontrata sa pagitan ng partidong tumatanggap ng suporta at ng isang pribadong tagakolekta ng suporta sa bata, dapat bayaran ng 

partidong inatasang magbayad ng suporta ang bayad na sinisingil ng tagakolekta ng suporta sa bata. Ang bayad na ito ay hindi dapat lumampas sa 
33 1/3 porsyento ng kabuuang halaga ng binayarang suporta o hindi ito maaaring lumampas sa 50 porsyento ng anumang bayad na sinisingil ng 
tagakolekta ng suporta sa bata. Pabor ang hatol sa salapi na ginawa ng probisyong ito sa pribadong tagakolekta ng suporta sa bata at sa partidong 
tumatanggap ng suporta, nang magkasama. 

j.  Kung may tsek ang kahong “Ang magulang na inatasang magbayad ng suporta” sa item 6c, may dapat ilabas na pagtatalaga sa saklaw sa insurance 
sa kalusugan. 

k.  Sa pamamagitan ng sulat, dapat ipaalam ng mga magulang sa lokal na ahensya para sa suporta sa bata ang anumang pagbabago sa tirahan 
o trabaho sa loob ng 10 araw. 

l. Nakalakip ang form na Paunawa sa Mga Karapatan at Responsibilidad (Mga Pamamaraan sa Mga Gastos sa Pangangalagang Pangkalusugan at 
Reimbursement) at Sheet ng Impormasyon sa Pagpapalit ng Utos sa Suporta sa Bata (form FL-192). 

m. Idinagdag ang sumusunod na tao (ang “ibang magulang/partido”) bilang partido sa pagkilos na ito (pangalan): 

n. Karagdagang ipinag-uutos ng korte ang (tukuyin): 

Petsa: 

OPISYAL NG KORTE 

Bilang ng mga pahinang inilakip: SINUSUNOD NG LAGDA ANG HULING KALAKIP 

Inaprubahang sumusunod sa utos ng korte. 
Petsa: 

(LAGDA NG ABOGADO PARA SA MAGULANG NA INATASANG MAGBAYAD NG SUPORTA) 

FL-630 T [Rev. January 1, 2020]  Pahina 3 sa 3HATOL UKOL SA MGA PANANAGUTAN 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 
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