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Kailan ko gagamitin ang form FL-676?
Gamitin ang form na ito kapag sangkot ang lokal na ahensya 
ng suporta sa bata sa iyong kaso ng suporta sa bata at ikaw ay:
• Hindi sumasang-ayon sa sinasabi nilang halaga ng back 

support (arrears) na dapat bayaran; o
• Tumanggi silang i-adjust ang back support (arrears) para 

sa panahong ikaw ay nasa bilangguan, kulungan, juvenile 
detention, isang mental health facility nang mahigit 90 araw 
at hindi ka makapagbayad ng suporta.

HUWAG gamitin ang form FL-676 para 
baguhin ang kautusan
Kung gusto mong baguhin ang kautusan para sa suporta, 
kailangan mong mag-file ng Kahilingan para sa Kautusan 
(form FL-300) at ng Paghahayag ng Kita at Gastusin 
(form FL-150). Tingnan ang form FL-300-INFO para sa higit 
pang impormasyon.

Paano ako makakakuha ng petsa sa korte?
Hakbang 1: Punan ang form (gamit ang itim o 
asul na ballpen)

n	Ilagay ang iyong pangalan, address, at 
impormasyon sa pagkontak sa itaas ng 
form. Susunod, ilagay ang pangalan 
at address ng korte. Tapos ilagay 
ang mga pangalan ng Nagpetisyon, 
Nakademanda, at Kabilang Partido, at 
ang numero ng kaso. (Makikita mo ang impormasyong 
ito sa iyong kautusan para sa suporta sa bata)

o	Magsimula sa item 4 para sabihin sa korte kung bakit 
gusto mong mabago ang back support (arrears).

• Item 4(a): Sabihin sa korte kung hiniling mo sa lokal 
na ahensya ng suporta sa bata na magsagawa ng 
administratibong pagsusuri ng mga natanggap na 
bayad sa suporta.*

• Item 4(b): Sabihin sa korte kung naglakip ka ng 
printout kung saan nakalista ang mga bayad na 
natanggap ng lokal na ahensya ng suporta sa bata.*

(*Paalala: Maaari mong i-file ang kahilingang ito 
kahit hindi ka humiling ng administratibong pagsusuri 
o naglakip ng printout mula sa lokal na ahensya ng 
suporta sa bata.)

• Item 5(a): Ilakip ang sarili mong kasaysayan ng 
pagbabayad ng suporta, kung saan inisa-isa ang 
halagang dapat bayaran at kung magkano ang 
binayaran kada buwan. (Maaari mong gamitin ang 
form FL-420 at FL-421 para sa layuning ito.)

• Item 5(b): Sabihin sa korte kung pagkatapos ng 
Disyembre 31, 2020, ipinasok o binago ang iyong 
kautusan para sa suporta sa bata at nakulong ka.*

(Kung ang iyong kautusan para sa suporta sa bata ay 
ipinasok o binago mula Oktubre 8, 2015, hanggang 
Disyembre 31, 2019 at nakulong* ka sa parehong 
panahon, maaari ka ring maging kwalipikado para sa 
tulong. Kausapin ang facilitator ng batas sa pamilya sa 
inyong county para sa higit pang impormasyon.)

*Upang maging kwalipikado, dapat mabilanggo o 
makulong ka nang mahigit 90 araw na tuluy-tuloy.

Ilista ang petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng iyong 
pagkakabilanggo o pagkakakulong at maglakip ng 
ebidensya.

• Item 5(c): Sabihin sa korte kung ang kautusan ay 
nagbibigay ng iba pang dahilan para itigil (isuspinde) 
ang suporta sa bata.

• Item 5(d): Kung hindi naaangkop ang iba pang item, 
sabihin sa korte kung bakit dapat i-adjust ang suporta sa 
bata.

• Item 6: Sabihin sa korte kung aling papeles (ebidensya) 
ang inilakip mo sa iyong kahilingan.

p	Ilagay ang petsa, isulat ang iyong pangalan, at pirmahan 
ang form para sabihin sa korte na lahat ng nasa papeles 
mo ay totoo at tama.

Hakbang 2: Gumawa ng mga kopya ng papeles mo 
sa korte

Gumawa ng tatlong set ng kopya ng iyong kahilingan, 
kabilang ang anumang inilakip, at itago ang mga pinirmahang 
orihinal.

Hakbang 3: I-file ang iyong kahilingan sa korte

n	Dalhin at i-file ang iyong mga orihinal, 
kasama ng tatlong set ng kopya, sa klerk 
ng korte. Hanapin ang iyong korte rito: 
www.courts.ca.gov/find-my-court.htm

o	Pupunan ng klerk ng korte ang item 1 ng 
impormasyon tungkol sa petsa ng iyong pagdinig sa korte 
at isasauli ang tatlong set ng kopya sa iyo nang may tatak 
na "filed" sa kanang-itaas na bahagi.

Payo: Itsek ang website ng iyong lokal na korte 
para malaman kung maaari mong i-file ang iyong 
kahilingan sa paraang elektroniko (e-file).

p	Hindi ka sisingilin para i-file ang kahilingang ito.

https://www.courts.ca.gov/documents/fl300.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl150.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl300info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl420.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl421.pdf
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm?rdeLocaleAttr=en
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm
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Hakbang 4: "Ipahain" ang iyong kahilingan sa 
ibang tao
n	Ang paghahain ay ang pagbibigay ng iyong mga papeles 

sa korte sa lokal na ahensya ng suporta sa bata at sa 
kabilang partido ng kaso. Maaaring gawin nang personal 
o sa pamamagitan ng koreo ng US ang paghahain.

o	Dapat ihain ng isang "tagahain" (taong 18 taong gulang 
pataas) ang iyong kahilingan. Hindi maaaring ikaw ang 
maghain ng sarili mong papeles sa korte.

p	Magbigay ng dalawang set ng kopya ng iyong kahilingan, 
kasama ng anumang kalakip, sa iyong tagahain.

q	May dalawang opsyon para sa paghahain:
Opsyon 1

Dapat ihatid ng iyong 
tagahain nang personal o 
sa pamamagitan ng koreo 
ang parehong set ng kopya 
sa lokal na ahensya ng 
suporta sa bata, na siyang 
magpapadala naman ng 
isang set sa kabilang partido. 
Para magawa ang opsyong 
ito, dapat ihatid ng tagahain 
mo ang mga papeles nang 
hindi bababa sa 30 araw 
bago ang petsa sa korte.

Opsyon 2
Dapat ihatid o ipadala sa 
koreo ng iyong tagahain ang 
isang set ng kopya sa lokal 
na ahensya ng suporta sa 
bata, at isang set sa kabilang 
partido. Para magawa ang 
opsyong ito, dapat ihatid ng 
tagahain mo ang mga papeles 
nang hindi bababa sa 16 na 
araw ng korte bago ang 
petsa sa korte. (Magdagdag 
ng 5 araw kung ihahain sa 
pamamagitan ng koreo.)

r	Tapos, dapat kumpletuhin, pirmahan, at petsahan ng iyong 
tagahain ang isang Pagpapatunay ng Serbisyo form para 
sabihin sa korte kung saan at kailan inihatid ang iyong 
kahilingan.
Personal: Papunan 
sa iyong tagahain 
ang form FL-330.

Koreo: Papunan sa 
iyong tagahain ang 
form FL-335.

s	Suriing mabuti ang Pagpapatunay ng Serbisyo form para 
matiyak na tama ang pagkakakumpleto at pagkakapirma 
ng iyong tagahain sa form. I-file ang orihinal na form, 
kasama ng isang kopya, sa korte nang hindi bababa sa 
isang linggo bago ang iyong petsa sa korte.

Pumunta sa iyong pagdinig sa korte
n	Dapat kang magpakita sa iyong 

pagdinig sa korte, kung hindi 
ay maaaring matanggihan ang 
iyong kahilingan. Itsek ang 
website ng inyong lokal na korte 
para malaman kung harap-harapan 
ba o malayuan (sa pamamagitan ng 
videoconference) ang inilulunsad na mga pagdinig ng 
korte. Kumpletuhin at i-file ang form FL-679 kung nais 
mong sumipot sa pamamagitan ng telepono.

o	Para sa impormasyon kung ano ang aasahan sa pagdinig: 
www.selfhelp.courts.ca.gov/request-for-order/LCSA/
hearing.

Paano ako makakahingi ng libreng tulong?
Bawat county ay may family law facilitator na maaaring:

• Magpaliwanag ng legal na proseso;
• Magbigay sa iyo ng mga libreng legal form; at
• Tumulong sa iyo na punan ang mga papeles 

sa korte.
Depende sa inyong county, maaari kang tulungan ng facilitator 
nang personal, online, o sa pamamagitan ng telepono. Kausapin 
ang facilitator sa inyong county para sa higit pang impormasyon.

Humingi ng Kahilingan Para sa Tulong sa 
May Kapansanan

Kung mayroon kang kapansanan at 
kailangan mo ng tulong habang nasa korte 
ka, maaari mong gamitin ang form MC-410 
para gawin ang iyong kahilingan. Para 
sa higit pang impormasyon, tingnan ang 
form MC-410-INFO.

Kailangan mo ba ng tagasalin sa korte?
Kung hindi ka masyadong nakakapagsalita o nakakaunawa 
ng Ingles, maaaring kailanganin mo ng tagasalin sa 
korte para matulungan ka sa korte. Maaari mong gamitin 
ang form INT-300 para humiling ng tagasalin para sa 
pagdinig mo sa korte. Magtanong sa klerk ng korte o 
facilitator ng batas sa pamilya sa inyong county para sa higit 
pang impormasyon.

Nahainan ako ng Kahilingan para sa Pagtukoy ng 
Suportang Hindi Nabayaran. Ano ang susunod?
Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga kahilingang ginawa ng 
kabilang partido sa form FL-676, kakailanganin mong:

• Mag-file at maghain ng sarili mong papeles sa korte, nang 
hindi bababa sa 9 na araw ng korte bago ang petsa sa 
korte; at

• Magpakita sa pagdinig ng korte.

Para sumagot sa kahilingan, mag-file at maghain ng:

• Tugon sa Pampamahalaang Paunawa sa Mosyon o Utos na 
Magpatunay (form FL-685); at

• Sarili mong history ng pagbabayad. (Maaari mong gamitin 
ang form FL-420 at FL-421 para sa layuning ito.)

Tingnan ang Hakbang 4 para sa higit pang impormasyon tungkol 
sa paghahain ng papeles sa korte at gamitin ang Opsyon 2.
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