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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) O
ABOGADO O PARTIDONG WALANG ABOGADO (Pangalan, numero ng Bar ng Estado, at address):

NUMERO NG TELEPONO: NUMERO NG FAX (Opsyonal):

E-MAIL 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:

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

Kung ang kautusan para sa suporta ay nakabatay sa ipinagpapalagay na kita, maaari mong i-file ang mosyong ito at hilingin sa korte na 
kanselahin (isantabi) ang kautusan para sa suporta. Kapag sumang-ayon sa iyo ang korte, mag-iisyu ang korte ng isa pang kautusan batay sa 
aktuwal na kita, kakayahang kumita, at kitang pinahihintulutan ng batas. Kailangan mong i-file ang orihinal na kopya ng mosyong ito at ang 
mga kalakip nito sa klerk ng korte sa loob ng isang taon mula sa petsa ng unang pangongolekta ng suporta at maghain ng kopya nito sa lahat 
ng ibang partido ng kasong ito. Magtago ng kopya ng mosyong ito para may rekord ka.
1. Para kay: * Nagpetisyon/Nagsasakdal * Nakademanda/Nasasakdal * Lokal na ahensya ng suporta sa bata

* Iba pa (tukuyin):

Gaganapin ang pagdinig sa mosyong ito ayon sa sumusunod (tingnan ang mga tagubilin kung paano makakakuha ng petsa ng pagdinig):

a. Petsa: Oras: * Dept.: * Div.: * Room:

b. Address ng korte: * gaya ng nakasaad sa itaas * iba pa (tukuyin):

2. Hinihiling ko sa korte na kanselahin (isantabi) ang kautusan para sa suporta sa bata sa kasong ito.
3. Hinihiling ko sa korte na mag-isyu ng ibang kautusan dahil ang kasalukuyang kautusan ay nakabatay sa isang ipinagpalagay na kita na naiiba sa 

aktuwal na kita.
4. *  Nakalakip ang Paghahayag ng Kita at Gastusin (form FL-150) o Pinansyal na Statement (Pinasimple) (form FL-155), o iba pang 

impormasyon na nauugnay sa kita para sa anumang may kinalamang taon.
5. *  Nakalakip ang aking iminumungkahing Tugon sa Reklamo o Karagdagang Reklamo Ukol sa Mga Pananagutan ng Magulang 

(Pampamahalaan) (form FL-610).
6. * Ang aking address at numero ng telepono para makatanggap ng lahat ng abiso at petsa sa korte ay ang sumusunod:

Address:
Lungsod, state, at zip code:
Telepono sa bahay:
Telepono sa trabaho:

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) (PIRMA)

Huwag ihain sa korte

Maaaring i-refer ang kasong ito sa isang 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. Ang komisyonado ng korte sa kaso mo ay tatayo bilang pansamantalang huwes maliban kung, bago ang pagdinig ay, tinutulan mo o 
ng iba pang partido ang pagtayo ng komisyonado bilang pansamantalang huwes. Maaari pa ring dinggin ng komisyonado ng korte ang iyong 
kaso para mag-alam at gumawa ng mga rekomendasyon sa isang huwes. Gayunpaman, kapag tumutol ka sa pagganap ng komisyonado 
bilang pansamantalang huwes, hindi gagawa ng kautusan hanggang sa masuri ng isang huwes ang iyong kaso.
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NAGPEPETISYON/NAGSASAKDAL:

NAKADEMANDA/NASASAKDAL:

IBANG MAGULANG:

Bilang impormasyon lamang
NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte

PAGPAPATUNAY NG SERBISYO
1. Noong panahon ng paghahain, ako ay 18 taong gulang pataas at hindi isang partido ng legal na aksyon.

2. Ang aking address ng tirahan o negosyo ay (tukuyin):

3. Naghain ako ng kopya ng nabanggit na Notice and Motion to Cancel (Set Aside) Support Order Based on Presumed Income (Governmental) at 
lahat ng kalakip ayon sa sumusunod (lagyan ng tsek ang alinman sa a, b, o c para sa bawat taong hinainan):

a. * Personal na paghahatid. Personal kong inihatid ang kopya at lahat ng kalakip ayon sa sumusunod:

(1) * Pangalan ng partido o abogadong hinainan:

(a) Address kung saan inihatid:

(b) Petsa na naihatid:
(c) Oras na naihatid:

(2) *  Pangalan ng lokal na ahensya ng suporta sa bata na hinainan:

(a) Address kung saan inihatid:

(b) Petsa na naihatid:
(c) Oras na naihatid:

b. * Koreo. Nakatira o nagtatrabaho ako sa county kung saan nangyari ang pagpapadala sa koreo.

(1) Naglakip ako ng kopya sa isang sobre at
(a) * idineposito ang may selyong sobre sa U.S. Postal Service na may bayad nang postage.
(b) *  inilagay ang sobre para makolekta at maipadala sa petsa at lugar na ipinakikita sa ibaba, alinsunod sa aming 

mga karaniwang kasanayan sa negosyo. Pamilyar na ako sa kasanayan ng neogsyong ito sa pangongolekta 
at pagpoproseso ng sulat na ipadadala. Sa parehong araw na inilagay ang sulat para makolekta at maipadala, 
idinedeposito ito sa karaniwang proseso ng negosyo sa U.S. Postal Service na laman ng isang selyadong sobre na 
may bayad nang postage.

(2) * Pangalan ng partido o abogadong hinainan:

(a) Address:

(b) Petsa na naipadala:
(c) Lugar ng pagpapadala sa koreo 

(lungsod at estado):

 * Pangalan ng lokal na ahensya ng suporta sa bata na hinainan:

(a) Address:

(b) Petsa na naipadala:
(c) Lugar ng pagpapadala sa koreo (lungsod at estado):

(3) Beripikasyon ng Address (pakitukoy):

(a) *  Naghain ako ng kahilingang baguhin ang kustodiya ng isang bata, pagbisita, o hatol o permanenteng kautusan sa 
suporta sa bata, na may kasamang deklarasyon ng beripikasyon ng address (Maaaring gumamit ng Pahayag Ukol sa 
Pagpapatunay sa Address—Kahilingang Baguhin ang Kustodiya sa Bata Pagkatapos ng Hatol, Pagbisita, o Utos sa 
Suporta sa Bata (form FL-334) para sa layuning ito).

(b) * Ang address para sa bawat indibidwal na tinukoy sa item 3a at 3b ay
(i) *  na-verify ng California Child Support Enforcement System (CSE) bilang kasalukuyang pangunahing address 

sa koreo na nasa file.
(ii) * iba pa (tukuyin):

c. * Iba pa (tukuyin ang seksyon ng kodigo):

 * Nakalakip ang karagdagang pahina.

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) (PIRMA NG TAONG NAGHAIN NG MOSYON)

FL-640 T [Rev. January 1, 2012]

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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