Pahinang Pang-impormasyon hinggil sa Pagtatakda ng Karapatang Pangtaguyod
Seksiyon ng Awtorisasyon
(Ang bahaging ito ang siyang nagbibigay-katuturan sa mga
karapatang pangtaguyod na hawak ng gobiyerno. Para sa
dagdag pang detalye, pakitanong lang ang inyong
nakatalagang manggagawa ng pampamilyang
pangtaguyod.)
Ang gobiyernong probinsyal ay may karapatang:
Ø
Gumanap sa aking kapakanan upang gumawa o palitan
ang isang kasunduan sa pangtaguyod o kautusan;
Ø
Kumilos sa aking kapakanan kung ang taga-bayad ay
magtangkang kulangan ang halaga ng pangtaguyod;
Ø
Ipatupad ang mga kasundudang pangtaguyod;
Ø
Tumanggap ng mga pangtaguyos na bayad sa aking
kapakanan;
Ø
Makipagtransaksiyon hinggil sa mga kasunduang
pangtaguyod at mga kautusan sa labas ng British
Columbia; at
Ø
Makipagkasunduan sa panininngil ng bayad ng mga
atraso.
Seksiyon ng Lagda
(Ang inyong inisyal at ang inyong lagda ay nararapat na
masaksihan ng isang maygulang)
Ang pagtatalagang ito ay kanselado kung ako ay di na
nangangailangan ng sustento, lahat ng mga atraso sa gobyerno
ay bayad na at ako ay nakatanggap na ng nakasulat na abiso na
ang kasunduan ay nakansela na.
Seksiyon ng Pagtatalaga ng mga Karapatan
( Huwag lumagda rito. Ang seksyon na ito ay kokompletuhin ng
isang manggagawa ng emplyeo at sustento o manggagawa ng
pampamilyang pangtaguyod.)
Hangga’t ang aking kautusan ay nakatala sa Programa ng
Pagpapatupad ng Pampamilyang Pangtaguyod, ako ay
makakatanggap ng husto sa buwanang bayad galing sa tagabayad na magulang o dating asawa. Sa pagtala ng aking
natanggap na kautusan sa Programa ng Pagpapatupad ng
Pampamilyang Pangtaguyod, lahat ng mga bayad ay dapat
maisapatupad sa pamamagitan ng programang iyon.

Seksiyon Hinggil sa Kasunduan ng Pagtatalaga
( Ito ang mga kasunduang inyong sinasang-ayunan kapag
ang inyong mga karapatang pangtaguyod ay
naitalaga sa Opisina ng Ministro ng Kukunangyamang Pantao)
Ø

Nagbibigay ako ng pahintulot sa pagbabahagi ng
impormasyon hinggil sa pagpapatupad ng
pagtaguyod at ang aking karapatan bilang nahirang
tagapagtanggap ng sustento sa pagitan ng Opisina
ng Ministro ng Kukunang-yamang Pantao, at ng
programa ng Pagpapatupad ng Pampamilyang
Pangtaguyod.

Ø

Nagbibigay ako ng pahintulot sa Ministro upang
makuha ang mga kinakailangang dokumento sa
korte para sa aking kapakanan.

Ø

Magbibigay ako ng personal na impormasyong
kinakailangan sa pagkuha, pagpalit o pagpatupad ng
isang kautusan. Dadaluhan ko ang mga paghirang,
miting o hukuman kung nahilingan.

Ø

Hindi ako maaaring makipa-kontrata sa magulang na
nagsusustento o dating asawa, maliban kung
mayroon akong nakasulat na permiso galing sa
Ministro. Kung gagawin ko ito, maaaring hindi ako
mahirang na tagapagtanggap ng sustento.

Ø

Naiintindihan ko na ang tagapayong legal ay
nagtatrabaho para sa gobyerno para sa aking
kapakanan. Siya ay di nagtatrabahong direkto para
sa akin.

Ø

Naiintindihan ko na habang ako ay tumatanggap ng
sustento, ang mga bayad pangtaguyod ay pag-aari
ng gobyerno. Ang Ministro ang siyang natatanging
magpapatawad, magbabawas o makikipag-ayos ng
mga atraso sa utang sa gobyerno. Ang gobyerno ay
di maaaring magkansela o magbawas ng atraso sa
utang na nauukol sa akin nang wala akong
pahintulot.

Ø

Ang kasunduang ito ay magpapatuloy habang ako ay
tumatanggap ng sustento at walang atraso sa mga
bayarin sa gobiyerno.

