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LICENSING DIVISION (LD) 
Pangpinansyal na Worksheet 

Financial Worksheet 
 
Hindi lamang ang kita ang magpapasya sa pagiging karapat-dapat. Ang pormang ito ay tumutulong upang tasahin ang 
iyong abilidad na makapagbigay ng tamang kita upang matugunan ang pangangailangang pinansyal ng iyong sariling 
pamilya.  
 

Kung nag-aaplay ka para maging tagapangalaga ng kamag-anak, nakakatulong din ang pormang ito sa amin para 
magpasya kung ano ang suportang pinansyal na kakailanganin mo, kung mayroon man, para magtagumpay. 
 Kita 
Ilista lahat ng regular na netong kita, kasama na ngunit hindi limitado sa mga sahod, Social Security, kawalan ng kita, 
mga pensiyon, at suporta sa anak.  
 
Ilista ang iba pang mapagkukunan na inaasahan mo upang matugunan ang iyong mga gastos, kasama na, ngunit hindi 
limitado sa tribal na bayad, suporta ng pamilya, at mana.  

PINAGMULAN 
BUWANANG HALAGA 

PAGKATAPOS BAWASAN 
G              

            

            

            

Kabuuang Buwanang Kita Pagkatapos Bawasan ng Tax:       
Karaniwang Buwanang Gastos na Para sa Pangunahing Pangangailangan 

Ang seksyong ito ay para maintindihan ang iyang mga gastos para sa pangunahing pangangailangan, at hindi ang 
ekstrang gastos. 
 

Huwag isali ang gastos para sa mga batang DCYF. 
 

Pakitalaga ng tinatayang halaga ng dolyar na nagagastos buwan-buwan sa bawat bagay. Pakilagay ang 0 para sa 
bagay na hindi naangkop. 

BUWANANG GASTOS HALAGA BUWANANG GASTOS HALAGA 

Pabahay (sangla o renta)       Pangangalagang para sa bata / pag-aaral       

Utilities (kasama ang: tubig, imburnal, basura, 
kuryente, telepono, gas, internet, atbp.)       Suporta sa bata       

Pagkain (kasama ang: mga bilihing pagkain at 
ang pagkain sa labas)       Bayaring Medikal       

Transportasyon (kasama ang: pass sa bus, 
sasakyan, ATV, treyler/bahay na de motor - 
buwanang bayarin, insurance, at gas) 

      
Mga bayarin sa credit card       
Mga utang maliban sa nakasanglang 
bahay / renta       

Insurance (kasama ang: medikal, pang ngipin, 
buhay, etc.)       Iba pang kailangang gastos (tukuyin):  

            

 Kabuuang buwanang gastos:       
Ibawas ang kailangang gastusin buwan-buwan sa kabuoang kita buwan-buwan sa taas 

Kabuoang ekstra na kita:       

Nakapaghain ka na ba ng pagka-bangkarota?  ☐ Oo    ☐ Hindi; kung oo, paki paliwanag ang uri ng bangkarota na 
naihain at kung kailan ito natanggal:        

Kasalukuyan ka bang nagbababayad ng iyong mga bayaring pangsuporta?  ☐ Oo    ☐ Hindi    ☐ N/A.  Kung hindi, 
paki paliwanag:        
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Lagda 
PANGALAN NG APLIKANTE A 
      

PETSA NG KAPANGANAKAN 
      

LAGDA NG APLIKANTE A PETSA 
      

PANGALAN NG APLIKANTE B 
      

PETSA NG KAPANGANAKAN 
      

LAGDA NG APLIKANTE B PETSA 
      

 


