BRITISH
COLUMBIA

Opisina ng Ministro ng
Kukunang-yamang
Pantao

Programa ng Pampamilyang
Pangtaguyod

Pagtatakda ng Karapatang
Pangtaguyod

Ang personal na impormasyong hinihingi sa porm na ito ay kinokolekta sa ilalim ng awtoridad ng at
gagamitin sa layuning administrahan ang Batas Empleo at Sustento at ang Batas Empleo at Sustento para
sa mga Taong may Kapansanan. Ang koleksiyon, gamit at paghahayag ng personal na impormasyon ay
sakop sa mga probisyon ng Batas sa Kalayaan ng Impormasyon at Proteksyon. Ang anumang mga tanong
tungkol sa impormasyong ito ay dapat maidirekto sa inyong lokal na Sentro ng Empleo at Sustento.

Numero ng Tipon

GA

Sang-ayon sa Batas ng Empleo at Sustento o ang Batas ng Empleo at Sustento sa mga Taong may
Kapansanan, sa konsiderasyon ng sustentong binayad sa akin ng Ministro, ako
ay nagtatakda sa Ministro ng Kukunang-yamang Pantao (Ang Ministro),
ng anumang karapatang pangtaguyod na maaaring magkaroon ako na naaayon sa mga Regulasyon kasama
na ang karapatang:
a) magpatala sa ilalim ng isang pagsasabatas ng British Columbia ng isang kautusang pangtaguyod;
b) makipag-kasunduan sa pangtaguyod;
c) gumawa o ipagtanggol ang isang aplikasyon para sa pag-iiba ng isang kasunduang pangtaguyod o
kautusang pangtaguyod;
d) tumanggap ng kabayaran sa ilalim ng
i)
isang kasunduang pangtaguyod o kautusang pangtaguyod,
ii)
isang kautusang pangtaguyod na nagawa sa ilalim ng Batas Diborsyo (Kanada) o iba
e) ipatupad ang isang kasunduang pangtaguyod o kautusang pangtaguyod;
f) magsinop ng isang kautusang pangtaguyod sa isang korte sa British Columbia;
g) magsinop ng isang kautusang pangtaguyod na ekstra-probinsiyal sa isang korte sa British Columbia;
h) magsinop o magtanggal ng isang kautusang pangtaguyod sa ilalim ng Batas Pagpapatupad ng
Pampamilyang Pangtaguyod;
i) makipagkasunduan sa pagbabayad ng may-utang upang masingil ang mga atraso sa mga bayarin

Sample

IMPORTANTE: TINGNAN ANG LIKOD PARA SA KASUNDUAN NG PAGTATALAGA AT ILAGAY ANG
INISYAL BAGO LUMAGDA
Nabasa ko ang “KASUNDUAN NG PAGTATALAGA” na nakasulat sa likod ng porm na ito.
INISYAL NG TAGA-HIRANG

ANG PAGTALAGA ay di na magiging epektibo kung :
Ang sustento ay di na ibinibigay sa aking yunit ng pamilya at wala nang atraso sa bayad na di pa nasisingil ng
gobyerno, AT, ang abiso sa TERMINASYON NG PAGTATALAGA ay ipinadala sa akin sa huli kong tirahang
nasa rekord ng opisina ng Ministro.
LAGDA NG TAGA-HIRANG:

PETSA:

(TTTT BBB AA)
LAGDA NG SAKSI

Di malabanan ang nasasaad sa itaas,

(isulat ang pangalan ng aplikante/kliyente) ay

NABIGYAN NG KAUKULANG AWTORIDAD upang tumanggap ng kabayaran sa ilalim ng kautusang pangtaguyod o kasunduan, direktamente sa
umayon O, kung ang kautusan ay nakatala sa Pagpapatupad ng Pampamilyang Pangtaguyod [Family Maintenance Enforcement Program
(FMEP)], sa pamamagitan ng FMEP, hanggang naabisuhan ng Ministro.
ISULAT ANG PANGALAN NG EAW/FMW:
PETSA
(TTTT BBB AA)
LAGDA NG EAW/FMW:

SENTRO NG
EMPLEO AT
SUSTENTO

MGA KONDISYON NG PAGTATALAGA
•

Nagbibigay ako ng awtorisasyon sa Ministro upang magbigay sa Direktor ng Pagpapatupad ng
Pangtaguyod ng anumang impormasyong kinakailangan sa pagtatala, pagpapatupad at
pagsusubaybay ng mga bayad na ginawa sa ilalim ng aking pangtaguyod na kautusan.

•

Nagbibigay ako ng awtorisasyon sa Director ng Pagpapatupad ng Pangtaguyod na magbigay sa
Ministro ng anumang impormasyon hinggil sa aking pagkakahirang bilang tagapagtanggap ng
asistensiya, at ang bayad, pagsusubaybay at pagpapatupad ng aking pangtaguyod na kautusan.

•

Nagbibigay ako ng awtorisasyon sa Ministro upang makakuha at masaliksik ang mga dokumento sa
korte na siyang kinakailangan upang magampanan ang mga karapatang nakatalaga.

•

Ako ay makikipag-tulungan sa Ministro at sa Direktor ng Pagpapatupad ng Pangtaguyod kung
kinakailangan upang makuha, maiba o maisakatuparan ang aking kasunduang pangtaguyod o
kautusan. Kasama nito ang:
-

pagbibigay ng anumang impormasyon at pagpapatunay kaugnay ng pangalan ng may utang,
tirahan, trabaho, at suweldo;
pagbibigay ng mga pangalan, edad at mga kasunduan ng mga pag-aalaga at pamahayan ng lahat
ng mga bata ng (mga) union;
pagdadalo sa lahat ng mga pakikipagtipan, miting at mga pagsusulong sa korte na kaugnay sa mga
naitalagang karapatan sa tuwing pakiusapan ako ng Ministro o Direktor ng Pagpapatupad ng
Pangtaguyod na gawin ito;
pagbibigay ng numero ng rekord sa korte at estilo ng sanhi ng anumang kautusang pangtaguyod
na umiiral

Sample

•

Tinatanggap ko na hindi ako maaaring kumilos o makipagkasunduan hinggil sa pagtaguyod na naitala
rito habang ang pagtalagang ito sa Ministro ay siyang umiiral, maliban lang kung ito ay awtorisadong
nakasulat mula sa ministro. Naiiintindihan ko na kung ako ay nagpatupad na mga nakatalagang
karapatang ito nang walang awtorisasyon, ang aking karapatan bilang nahirang na tagapagtanggap ng
sustento ay apektado.

•

Kung saan ang legal na tagapayo ng gobyerno ay nagdala o dumipensa sa aking kapakanan,
tinatanggap ko na ang legal na tagapayong ito ay ang kaisa-isang tagapayo para sa gobyerno at
walang relasyong abugado-kliyente na namamagitan sa tagapayong ito at sa akin.

•

Naiintindihan ko na tanging ang Ministro lamang ang siyang makakapagpatawad, makakapag-bawas o
makakapag-iba ng mga atrasong bayaran para sa gobyerno. Walang kasunduan sa pagpapahinto o
pagbabawas ng mga atrasong bayaran sa akin sa ilalim ng aking kautusang pangtaguyod o anumang
kasunduan na siyang gagawin ang gobyerno nang wala akong pahintulot.

•

Ang mga bahagi ng kasunduang ito ay magpapatuloy na ipapairal pagkatapos kong huminto sa
pagtanggap ng sustento kung mayroon pa ring mga atrasong di pa nasisingil ng gobyerno. Habang ito
ay mayroon pa, kinikilala ko, na tanging ang Ministro lamang ang siyang may karapatang:
-

magtanggal ng kautusang magtaguyod sa ilalim ng Batas ng Pagpapatupad ng Pampamilyang
Pangtaguyod
tumanggap ng bayad sa mga atrasong para sa pangtaguyod na di pa nasisingil ng gobyerno sa
ilalaim ng pagtatalaga;
ipagtanggol ang aplikasyon upang bawasan o kanselahin ang mga atraso ng pangtaguyod na di pa
nasisingil ng gobyerno
gumawa ng pakikipagkasunduan sa may utang para sa bayad ng mga atrasong di pa nasisingil ng
gobyerno;
ipatupad ang kautusang pangtaguyod para sa mga atrasong di nasisingil ng gobyerno.
INISYAL NG TAGA-HIRANG

