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1.  KARAPATANG KATAWANIN NG ISANG 
ABUGADO. Nauunawaan kong mayroon 
akong karapatang katawanin ng isang 
abugadong ako ang pumili at magbabayad. 
Kung wala akong kakayahang magbayad 
ng abugado para katawanin ako, maaari 
kong hilingin sa korte na magtalaga ng 
isang abugado para katawanin ako nang 
libre kung ipaglalaban ko lang na ako ang 
magulang ng mga batang tinukoy sa pagkilos 
na ito at para lamang sa isyu ng pagiging 
magulang. Nauunawaan kong hindi ako 
kinakatawan ng abugado para sa lokal na 
ahensya ng pagbibigay ng suporta sa bata.

2.  KARAPATANG SUMAILALIM SA 
PAGLILITIS. Nauunawaan kong 
mayroon akong karapatang ipagawa sa 
isang hudisyal na opisyal na: (a) tukuyin 
kung ako ang magulang ng mga batang 
tinukoy sa kasunduan, (b) magpasya kung 
magkano ang dapat kong bayarang suporta 
sa bata, at (c) magpasya kung magkano 
(hindi pa nababayarang suporta) ang dapat 
kong bayaran.

3.  KARAPATANG HARAPIN AT USISAIN 
ANG MGA TESTIGO. Nauunawaan kong 
 sa isang paglilitis, ang anumang paratang 
na laban sa akin ay dapat mapatunayan. Sa 
paglilitis, maaari akong   iharap sa abugado 
habang tumetestigo ang mga testigo, at 
maaari akong magtanong sa kanila. Maaari 
din akong magpakita ng ebidensya.

4.  KARAPATANG MAGSAGAWA NG 
GENETIKONG PAGSUSURI  KUNG 
SAAN PINAHIHINTULUTAN NG 
BATAS. Nauunawaan kong, kung 
saan pinahihintulutan ng batas, mayroon 
akong karapatang ipagawa sa korte na mag-
utos ng genetikong pagsusuri. Ang korte 
ang magpapasya sa pagsusuri. Ang korte 

ay maaaring mag-utos na wala akong 
babayaran, babayaran ko ang ilan sa, o 
lahat ng gastusin sa genetikong pagsusuri.

5.  PAGKUMPIRMA AT PAGSUKO NG MGA 
KARAPATAN. Nauunawaan kong sa 
pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga 
tuntunin ng utos o hatol, inaamin kong 
ako ang magulang ng mga batang tinukoy 
sa kasunduan at isinusuko ko ang mga 
karapatang nabanggit sa itaas.

6.  KUNG SAAN KASAMA SA KASUNDUAN 
ANG SUPORTA SA BATA.
a.  Nauunawaan kong magkakaroon ako ng 

tungkuling sundin ang utos na pagbibigay 
ng suporta para sa mga batang tinukoy 
sa kasunduan hanggang sa baguhin ng 
korte o wakasan ng batas ang utos.

b.  Nauunawaan ko rin na ipag-uutos ng 
korte na babayaran nang direkta mula 
sa aking sahod o iba pang kita ang 
anumang pagbabayad sa pagbibigay ng 
suporta at ipapadala sa lokal na ahensya 
ng pagbibigay ng suporta sa bata kung 
sila ang itinalagang kokolekta ng suporta.

c.  Inabisuhan ako tungkol sa halaga 
ng alituntunin ng pagbibigay ng 
suporta sa bata at kung paano tinukoy 
ang ipinapanukalang halaga ng ibibigay 
na suporta sa bata.

7.  KUNG SAAN KASAMA SA KASUNDUAN 
ANG PROBISYON PARA SA SEGURONG 
PANGKALUSUGAN. Nauunawaan kong 
dapat kong panatilihin ang saklaw ng 
segurong pangkalusugan para sa mga 
menor de edad na anak kung mayroon 
akong, o magkakaroon ako ng, seguro 
nang libre o sa makatwirang halaga. Ang 
isang pagtatalagang saklaw ng segurong 
pangkalusugan/Abiso ngPambansang 

Medikal na Suporta ay maaaring ipag-
utos para makakuha ng segurong 
pangkalusugan para sa aking mga anak.

8.  Malaya at boluntaryo akong sumasang-
ayon sa mga tuntunin ng utos o hatol na ito.

9.  Nauunawaan kong iniaatas ng batas ng 
estado sa lokal na ahensya ng pagbibigay 
ng suporta sa bata na ipatupad ang 
tungkulin ng pagbibigay ng suporta.

10.  NAUUNAWAAN KONG KUNG SINADYA 
KONG HINDI MAGBIGAY NG SUPORTA 
SA AKING MGA ANAK, ANG MGA 
PAMAMARAANG PANGKRIMEN AY 
MAAARING SIMULAN LABAN SA AKIN.

11.  PANGONGOLEKTA NG SUPORTA. 
Nauunawaan kong  ang anumang 
suportang dapat kong bayaran ay 
maaaring kolektahin mula sa alinman sa 
aking ari-arian. Maaaring isagawa ang 
pangongolektang ito sa pamamagitan ng 
pagkaltas sa perang dapat bayaran sa akin 
ng estado o pederal na pamahalaan (gaya 
ng mga refund sa buwis, benepisyo para 
sa walang trabaho at may kapansanan, 
at panalo sa lotto), pagkuha ng ari-ariang 
pagmamay-ari ko, pagpapataw ng lien sa 
aking ari-arian, o anupamang paraang 
kinikilala ng batas.

12.   KUNG KAKATAWANIN AKO NG ISANG 
ABUGADO, BINASA AT IPINALIWANAG 
SA AKIN NG ABUGADO KO ANG MGA 
TUNTUNIN NG UTOS O HATOL AT 
ANG PAGSASAALANG-ALANG AT 
PAGSUKO NG MGA KARAPATAN NA 
ITO, AT NAUUNAWAAN KO ANG MGA 
TUNTUNING ITO.

Binasa at nauunawaan ko ang Pagsasaalang-alang at Pagsuko ng Mga Karapatan para sa Kasunduan; o
Kalakip ang isang salin ng Pagsasaalang-alang na ito sa (tukuyin ang wika):

Nauunawaan ko ang salin.
Petsa:

(IMAKINILYA O ILIMBAG ANG PANGALAN) 

Bilang impormasyon lamang Huwag ihain sa korte

Bilang impormasyon lamang
(LAGDA)

PAHAYAG NG TAGAPAGSALIN: Hindi mabasa o maunawaan ng partidong tinukoy sa itaas ang Pagsasaalang-alang na ito dahil 
ang pangunahing wika ng partido ay (tukuyin):
Iba pa (tukuyin):

Pinatutunayan ko sa ilalim ng parusa ng panunumpa nang walang katotohanan sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na sa abot ng aking 
makakaya, binasa o isinalin ko para sa partidong tinukoy sa itaas ang Mga Minuto at/o Utos o Hatol at Pagsasaalang-alang at Pagsuko ng Mga 
Karapatan para sa Kasunduan. Sinabi ng partidong tinukoy sa itaas na ang mga tuntunin ng utos o hatol ay naunawaan ng partido bago ito nilagdaan.
Petsa:

(IMAKINILYA O ILIMBAG ANG PANGALAN) (LAGDA)

FL-694 T [Rev. January 1, 2020]

PAGSASAALANG-ALANG AT PAGSUKO NG MGA KARAPATAN PARA SA KASUNDUAN
Pahina 1 sa 1

Form Approved for Court Use
in Lieu of Mandatory Form FL-615
Judicial Council of California
FL-694 T [Rev. January 1, 2020]

www.courts.ca.gov

FL-694 T

(Pampamahalaan)

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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