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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, state bar number, at address):
PANGALAN: STATE BAR NO.:

PANGALAN NG KUMPANYA:

ADDRESS NG KALYE:

LUNGSOD: ESTADO: ZIP CODE:

NUMERO NG TELEPONO: FAX NO.:

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:
NAKADEMANDA:

KABILANG PARTIDO:

KAHILINGAN PARA SA PAGTUKOY NG SUPORTANG HINDI NABAYARAN

MGA TAGUBILIN
• Gamitin ang form na ito kung hindi ka sumasang-ayon sa lokal na ahensya ng pagsuporta sa bata kaugnay ng halaga ng suportang 

hindi nabayaran (arrears) na dapat bayaran.
• Kumpletuhin ang item 4–6. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagkumpleto ng form na ito, tingnan ang Sheet ng 

Impormasyon: Kahilingan para sa Pagtukoy ng Suportang Hindi Nabayaran (Pampamahalaan) (form FL-676-INFO).
• Matapos mong punan ang kahilingan at anumang kalakip, dalhin ang orihinal kasama ang tatlong kopya nito sa klerk ng korte para 

i-file.
• Matapos mong i-file, dapat "ihain" ang mga kopya ng dokumento mo sa korte sa lokal na ahensya ng suporta sa bata at sa 

kabilang partido sa kaso, at kailangan mong mag-file ng katibayan ng paghahain sa korte. Tingnan ang form FL-676-INFO para sa 
higit pang impormasyon tungkol sa paghahain ng kahilingan.

• Tiyaking makakapunta ka sa pagdinig ng korte na nakalista sa item 1.
• Para sa tulong sa pagkumpleto ng form na ito, kausapin ang facilitator ng batas sa pamilya sa inyong county.

ABISO SA PAGDINIG

1. Gaganapin ang pagdinig sa aplikasyong ito ayon sa sumusunod:

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

b. Ang address ng korte ay * gaya ng nakasaad sa itaas * Iba pa (tukuyin):

2. BABALA sa taong hinainan ng kahilingang ito: Maaaring gawin ng korte ang mga hiniling na kautusan nang wala ka kapag hindi 
ka nag-file ng Tugon sa Pampamahalaang Paunawa sa Mosyon o Utos na Magpatunay (form FL-685) at nagpakita sa pagdinig. 
Tingnan ang form FL-676-INFO para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpa-file ng kahilingan.

3. Ang lokal na ahensya ng suporta sa bata ang nagbibigay ng mga serbisyong pagpapatupad ng suporta sa kasong ito.

4. a. Ako ay * ginawa * hindi ginawa humihiling ng administrative review ng suportang natanggap ng lokal na ahensya 
ng suporta sa bata.

b. Nakalakip ang printout kung saan nakalista ang mga pagbabayad ng suporta na natanggap ng lokal na ahensya ng suporta sa 
bata * ay * ay hindi.

5. Hinihiling ko na i-adjust ang halaga ng mga bayad sa suporta na hindi naibigay sa takdang petsa (arrears) sa kasong ito (lagyan ng 
tsek ang lahat ng naaangkop).

a. * Hindi ako sang-ayon sa sinasabi ng lokal na ahensya ng suporta sa bata na halagang binayaran. Inilalakip ko ang sarili  
 kong kasaysayan ng pagbabayad na may buwanang breakdown ng kung magkano ang iniutos at magkano ang ibinayad.

https://www.courts.ca.gov/documents/fl676info.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl676info.pdf
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm?rdeLocaleAttr=en
https://www.courts.ca.gov/documents/fl685.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl676info.pdf
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NAGPEPETISYON:
NAKADEMANDA:

KABILANG PARTIDO:
Bilang impormasyon lamang

NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte

KAHILINGAN PARA SA PAGTUKOY NG SUPORTANG HINDI NABAYARAN
(Pampamahalaan)

5. b. * Hindi ako nakapagbayad ng suporta sa bata dahil
(1) Pagkatapos ng Disyembre 31, 2020, ang aking suporta sa bata ay ipinasok o binago, at ikinulong ako nang labag sa 

aking kalooban nang mahigit 90 araw sa bilangguan, kulungan, juvenile detention, isang mental health facility, o iba pang 
institusyon (ilakip ang ebidensya).

(a) Petsa ng pagsisimula: (b) Petsa ng pagtatapos:

(2) Hindi ako ikinulong dahil sa
(a) pananakit sa isa pang magulang o sa aming anak; o
(b) kabiguang magbayad ng kautusan para sa suporta sa bata.

(3) Wala akong pera noon na pambayad ng suporta sa bata habang nakakulong ako.

c. *  Ang suporta sa bata na ipinasok noong (petsa): ay itinigil (sinuspinde) dahil ang * sinasabi ito ng kautusan 
ay titigil na * ayon sa pagpapatupad ng batas  (tukuyin ang mga dahilan kung bakit at ilakip ang naaangkop na 
ebidensya):

d. * Iba pa (tukuyin):

6. Inilakip ko ang (lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop):

a. * isang Deklarasyon ng Kasaysayan ng Pagbabayad (form FL-420).

b. * isang Kalakip na Kasaysayan ng Pagbabayad (form FL-421).

c. * isang printout kung saan nakalista ang mga pagbabayad na natanggap ng lokal na ahensya ng suporta sa bata.

d. * Iba pa (tukuyin):

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. Kapag 
tumutol ka o ang kabilang partido, maaari pa ring dinggin ng komisyonado ng korte ang iyong kaso para mag-alam at gumawa ng 
inirerekomendang kautusan sa isang huwes. Kung hindi mo gusto ang inirerekomendang kautusan, kailangan mo itong tutulan sa 
loob ng 10 araw ng korte sa pamamagitan ng sulat (gamitin ang Abiso ng Pagtutol (form FL-666)); kung hindi, ang inirerekomendang 
kautusan ay magiging pinal na kautusan ng korte. Kung tututulan mo ang inirerekomendang utos, gagawa ang hukom ng 
pansamantalang utos at magtatakda siya ng bagong pagdinig.
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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/fl420.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl421.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fl666.pdf
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