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NUMERO NG KASO:

Huwag ihain sa korte
NAGPETISYON / NAGSASAKDAL:

NAKADEMANDA / NASASAKDAL:

IBANG MAGULANG:
Bilang impormasyon lamang

(ITO AY ISANG KAHILINGAN, HINDI ISANG KAUTUSAN)
HINIHILING KO ANG MGA SUMUSUNOD NA KAUTUSAN PARA KAY:

Pangalan ng bata Petsa ng kapanganakan Pangalan ng bata Petsa ng kapanganakan

1. * MGA MAGULANG. Kung hindi pa napapatunayan dati, isang hatol na ikaw ang magulang ng mga batang pinangalanan sa itaas.

2. *  SUPORTA SA BATA. Buwanang suporta sa bata batay sa patnubay ng estado. (Mag-iisyu ng Pag-withhold ng Kita para sa 
Suporta (FL-195/OMB No. 0970-0154).)
a. * Ito ay kahilingan para baguhin ang isang umiiral na kautusan

(1) na nai-file noong (petsa kung alam):
(2) na nag-uutos ng (tukuyin):

b. Magsisimula ang suporta sa bata
(1) sa petsa na naipadala sa koreo o ibinigay ang kahilingang ito sa iyo.
(2) * epektibo (tukuyin):

c. Iba pa (tukuyin):

3. * SEGURONG PANGKALUSUGAN
Kung hindi pa naiuutos dati, isang kautusan na magbibigay ka ng segurong pangkalusugan para sa bawat bata na 
pinangalanan sa itaas at isang kautusan na kumpletuhin mo ang nakalakip na form ng segurong pangkalusugan at kaagad na 
isauli ito sa lokal na ahensya ng suporta sa bata.

PAUNAWA: Ang iyong employer o ibang tao na nagbibigay ng segurong pangkalusugan ay uutusang i-enroll ang mga 
bata sa angkop na plano ng segurong pangkalusugan kapag natukoy na ikaw ang magulang, at mag-iisyu ng National 
Medical Support Notice.

4. * MGA BAYARIN AT HALAGA * Mga Bayarin: $ * Mga Halaga: $

5. * PAGBABAWAL SA ARI-ARIAN
* Nagpetisyon/nagsasakdal * Nakademanda/nasasakdal * Ibang magulang
ay ipinagbawal na i-transfer, i-encumber, i-hypothecate, itago, o sa anumang paraan ay itapon ang sumusunod na ari-arian 
(tukuyin):
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6. * IBA PA (tukuyin):

7. * ANG MGA KATOTOHANANG SUMUSUPORTA sa kahilingang ito ay:
* nakapaloob sa kalakip na pahayag.

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 HUMIHILING NG MGA KAUTUSANG ITO)
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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
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