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PAHINA NG IMPORMASYON PARA SA ABISO AT MOSYON PARA IKANSELA (ISANTABI) 
ANG KAUTUSAN PARA SA SUPORTA BATAY SA IPINAGPAPALAGAY NA KITA

Ang mga tagubiling ito ay para sa mga partido maliban sa lokal na ahensya ng pagsuporta sa bata. Mangyaring sundin ang mga 
tagubiling ito para kumpletuhin ang Abiso at Mosyon para Ikansela (Isantabi) ang Kautusan para sa Suporta batay sa Ipinagpapalagay 
na Kita (form FL-640) kung wala kang abogado na kakatawan sa iyo. Kung mayroon kang abogado, siya ang kukumpleto sa form na ito.

BABALA: Huwag maghintay bago ihain ang iyong mosyon. Humingi ng tulong sa abogado o sa facilitator ng batas ukol sa pamilya.

Dapat lamang gamitin ang form na ito kung ang iyong kautusan para sa suporta ay ibinatay sa ipinagpapalagay na kita 
at ang ipinagpapalagay na kita ay naiiba sa aktuwal mong kita. Kung hindi ka sigurado kung ibinatay ang kautusan sa iyo sa 
ipinagpapalagay na kita, tingnan ang kopya mo ng Hatol Kaugnay ng Mga Obligasyon ng Magulang (form FL-630). Kung ang kahon 
para sa item 3 sa harapan ng hatol ay may tsek, ang halaga ng iyong suporta ay nakabatay sa ipinagpapalagay na kita. Kung wala 
itong tsek, ang halaga ng iyong suporta ay ibinatay sa impormasyon sa kita na available noong panahong iyon, at hindi mo dapat 
gamitin ang form na ito (form FL-640). Kung wala kang kopya ng hatol, maaari kang makakuha mula sa klerk ng korte o sa tanggapan 
ng lokal na ahensya ng pagsuporta sa bata.

Kailangan mong ihain ang nakumpletong form ng mosyon at mga kalakip sa klerk ng korte sa loob ng isang taon makalipas ang petsa 
ng unang pangongolekta ng suporta. Ang address ng klerk ng korte ay kapareho ng ipinakikita para sa nakatataas na korte sa Hatol 
Kaugnay ng Mga Obligasyon ng Magulang (form FL-630). Magtago ng tatlong kopya ng naihain na form ng mosyon at mga 
kalakip nito. Magpasa ng isang kopya sa lokal na ahensya ng pagsuporta sa bata at isang kopya sa kabilang partido. (Tingnan 
ang Pahina ng Impormasyon para sa Serbisyo ng Proseso (form FL-611).) Ang ikatlong kopya ay para sa sarili mong rekord.

MGA TAGUBILIN SA PAGKUMPLETO NG FORM NG ABISO AT MOSYON PARA IKANSELA (ISANTABI) ANG KAUTUSAN SA 
PAGSUPORTA BATAY SA IPINAGPAPALAGAY NA KITA (IMAKINILYA O ILIMBAG ANG FORM GAMIT ANG ITIM NA TINTA)

Pahina 1, unang kahon, itaas ng form, kaliwang bahagi: Ilimbag ang iyong pangalan, address, at numero ng telepono sa kahong ito 
kung hindi pa nakalagay ang mga ito rito.

Pahina 1, ikalawang kahon, kaliwang bahagi: Isulat ang pangalan ng iyong county at ang address ng korte sa kahong ito. Gamitin 
ang parehong address para sa korte na nasa Hatol Kaugnay ng Mga Obligasyon ng Magulang (form FL-630).

Pahina 1, ikatlong kahon, kaliwang bahagi: Ilimbag ang mga pangalan ng nagpepetisyon/nagsasakdal, nakademanda/nasasakdal, 
at ibang magulang sa kahong ito. Gamitin ang parehong pangalan na nakalista sa Hatol Kaugnay ng Mga Obligasyon ng Magulang 
(form FL-630).

Pahina 1, unang kahon, itaas ng form, kanang bahagi: Iwanang bakante ang kahong ito para magamit ng korte.

Pahina 1, ikalawang kahon, kanang bahagi: Isulat ang iyong case number sa kahong ito. Ang numerong ito ay nasa Hatol Kaugnay 
ng Mga Obligasyon ng Magulang din (form FL-630).

1. Kailangan mong kontakin ang tanggapan ng klerk ng korte at hilingin na magtakda ng petsa ng pagdinig para sa mosyon na ito. 
Bibigyan ka ng klerk ng korte ng impormasyong kailangan mo para makumpleto ang seksyong ito.

2–3. Hinihiling ng mga seksyong ito sa korte na kanselahin ang iyong kautusan para sa pagsuporta sa bata at maglabas ng panibago 
batay sa aktuwal mong kita.

4. Maglakip ng nakumpletong Deklarasyon ng Kita at Gastos (form FL-150) o Financial Statement (Pinasimple) 
(form FL-155), o iba pang impormasyon kaugnay ng kita para sa anumang may kaugnayang taon. Lagyan din ng tsek 
ang mga lokal na panuntunan ng korte para sa anumang lokal na pangangailangan.

5. Maaari kang maglakip ng nakumpletong Sagot sa Reklamo o Dagdag na Reklamo Kaugnay ng Mga Obligasyon ng Magulang 
(Pampamahalaan) (form FL-610). Makipag-usap sa isang abogado o sa facilitator ng batas ukol sa pamilya para maunawaan 
ang mga karapatan mo.

6. Kailangan mong ilista ang address at mga numero ng telepono kung saan ka makakatanggap ng lahat ng abiso at petsa 
ng 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.

Kailangan mong lagyan ng petsa ang form, isulat ang iyong pangalan, at pirmahan ang form sa ilalim ng kaparusahan sa hindi 
pagsasabi ng totoo. Kapag pinirmahan mo ang form, ipinahahayag mong totoo at tama ang impormasyong ibinigay mo.

Itaas ng pahina 2, kahon sa kaliwang bahagi: Ilimbag ang mga pangalan ng nagpepetisyon/nagsasakdal, nakademanda/nasasakdal, 
at ibang magulang sa kahong ito. Gamitin ang mga parehong pangalang nakalista sa pahina 1.

Itaas ng ikalawang pahina, kahon sa kanang bahagi: Isulat ang iyong case number sa kahong ito. Gamitin ang parehong numero 
na nakalista sa pahina 1. Ang mga tagubilin para sa pagkumpleto ng Katibayan ng Serbisyo sa pahina 2 ng form na ito ay nasa Pahina 
ng Impormasyon para sa Serbisyo ng Proseso (form FL-611). Dapat punan ng taong maghahain ng mosyon at mga kalakip nito ang 
seksyong ito ng form. Hindi mo pwedeng ihain ang sarili mong mosyon.
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