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 ما تحتاج إلى معرفته عن اإلعانة
 النقدية وإعالة الطفل

ك وحدك أمًرا صعًبا، وخاصة إذا كان ولي األمر اآلخر ال ُيقدم قد تكون عملية تربية طفل في مدينة نيويور
مساعدة مالية. ولكن ال يتعين عليك تحمل األعباء المالية وحدك. يتعين على ولي األمر غير الحاضن (ولي 
األمر الذي ال يعيش مع الطفل) تقاسم المسؤوليات معك عن طريق دفع مبلغ إعالة الطفل. في والية 

، حتى إذا كان ولي األمر 21 للطفل الحصول على مدفوعات إعالة الطفل حتى بلوغ سن الـ نيويورك، يحق
 اآلخر غير منخرط في حياة الطفل.

أو تحصل عليهما بالفعل، يتعين  )MAO(إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على إعانة نقدية أو دعم طبي فقط 
عدم . )OCSE(ة لمكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل عليك حضور مقابلة في أحد مكاتب المناطق اإلدارية التابع

سُيطلب منك تقديم معلومات عن ولي األمر  االمتثال قد يؤدي إلى خفض المخصصات التي تحصل عليها.
غير الحاضن إلثبات األبوة وأمر إعالة الطفل. لن نطرح عليك نحن أو محكمة األسرة أسئلة حول حالة 

 متطلبات خاصة بالهجرة متعلقة بإعالة الطفل ألي من أولياء األمر. الهجرة الخاصة بك، ألنه ليست هناك
نحن نضمن أن أولياء األمور غير الحاضنين يقدمون إعالة مالية ألطفالهم. تتضمن الخدمات التي نقدمها 
تحديد مكان ولي األمر غير الحاضن عن طريق عمليات البحث باستخدام الكمبيوتروالمساعدة في إثبات 

االت إعالة الطفل والدعم الطبي الصادر بها أوامر من المحكمة وجمع المدفوعات وتوزيعها. ُينفذ األبوة وح
أوامر إعالة الطفل عند تأخر المدفوعات. في حاالت عدم قدرة ولي األمر غير الحاضن  OCSEمكتب 

 إحالته/إحالتها إلى أحد برامج التوظيف. OCSEعلى دفع مبلغ إعالة الطفل، يمكن لمكتب 

 المقابلة الخاصة بإعالة الطفل: ما الذي يجب عليك إحضاره
 أهم الوثائق التي يجب عليك إحضارها معك أثناء مقابلتك هي:

 ، التي تم إمدادك بها مع إخطار الموعدالمكملة استمارة الطلب •
وثيقة تحمل اسم ولي األمر غير الحاضن ورقم الضمان االجتماعي الخاص به أو رقم تعريف دافع  •

 )ITINرائب الفردي (الض
 إذا كان ينطبق الطالق أو أوراق االنفصال،شهادة  الزواج أوشهادة   •
 إحضار أكبر عدد ممكن مما يمكنك إحضاره من الوثائق التالية: ُيرجى
 شهادة ميالد الطفل (شهادات ميالد األطفال) •
 من محكمة األسرةالبنوة  أو وثيقة إثبات) AOP(إقرار األبوة  •
 مر غير الحاضن ورقم هاتفه واسم وعنوان صاحب عمله/عملهاعنوان ولي األ •
 صورة حديثة لولي األمر غير الحاضن •

إذا كنت ال تعرف رقم الضمان االجتماعي أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي أو عنوان ولي األمر غير 
 الحاضن، فسيكون من المفيد أن يكون لديك معلومات عن التالي:

المصرفية  األجور واإلقرارات الضريبية والحساباتكعوب شيكات  مثلوالممتلكات  الدخل •
 والممتلكات االستثمارية والعقارية األخرى

 تاريخ ومحل ميالد ولي األمر غير الحاضن •
 اسم والدة ووالد ولي األمر غير الحاضن (بما في ذلك اسم األم قبل الزواج) •

 
 ماذا يحدث في حالة عدم امتثالك

للحصول على إعانة نقدية أو دعم طبي فقط أو تحصل عليهما بالفعل، يلزمك حضور إذا كنت تتقدم بطلب 
مقابلة خاصة بإعالة الطفل. ُتمنح استثناءات لهذا فقط عند تقديم سبب وجيه. يمكن لموظف الحالة المسؤول 

 عن حالتك طلب هذه المطالبة فقط في الحاالت التالية:
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 ي عليك أو على أطفالك؛ أوإذا كنت تخشى من وقوع ضرر عاطفي أو جسد •
 إذا كان الطفل قد ولد نتيجة وقوع حالة اغتصاب أو زنا محارم؛ أو •
 إذا كنت في خضم عملية عرض طفلك للتبني. •

الثالثة. إذا كانت الحالة  أخبر الموظف المسؤول عن حالتك إذا كنت تستوفي واحدة من هذه المتطلبات
منسق المسؤول عن حاالت العنف المنزلي الذي سيقرر تنطوي على عنف منزلي، فستتم إحالتك إلى ال

 بدوره إذا ما كان يجب منحك إعفاء جزئي أو كلي يعفيك من بعض متطلبات إعالة الطفل أو جميعها.
، فقد ُتفرض عليك OCSEسبب وجيه" ولم تقدم المعلومات التي طلبها مكتب لها  إذا لم تكن لديك "مطالبة

وقد تخسر  %25قد يتم خفض المخصصات النقدية التي تحصل عليها بنسبة عقوبة، األمر الذي يعني أنه 
المنطقة في  OCSE . يمكن رفع هذه العقوبات في أي وقت عن طريق زيارة مكتبلك Medicaidتغطية 
 وتقديم المعلومات المطلوبة. التي تم إجراء مقابلتك فيه اإلدارية

 
 إثبات األبوة

قانونية من ولي األمر اآلخر، يجب إثبات األبوة (األبوة القانونية) من أجل إذا لم تكن يوًما متزوًجا بصورة 
الحصول على أمر بإعالة الطفل، حتى إذا كنتما تعيشان مًعا. يمكن إثبات األبوة عن طريق التوقيع على 

في المستشفى أو في إدارة الصحة والصحة العقلية أو في أحد مكاتب إعالة  )AOP(نموذج إقرار األبوة 
الطفل. كما يمكن إثبات األبوة أيًضا في محكمة األسرة. إذا كانت هناك أي شكوك حول شخصية األب 

إلحدى  أيضا إحالتك إلجراء اختبار الحمض النووي مخفض التكلفة. يمكن OCSEالفعلي، يمكن لمكتب 
ار أمر بإجراء اختبار الحمض النووي إلثبات األبوة. إضافة إلى مدفوعات إعالة الطفل، فإن المحاكم إصد

إثبات األبوة يمنح طفلك مخصصات قد تتضمن الضمان االجتماعي واإلعانة العسكرية ومعاش التقاعد 
 والتأمين الصحي والحق في أن يرث األب.

 
 ما هو مبلغ إعالة الطفل الذي قد تحصل عليه

مبلغ إعالة الطفل، الذي يتعين على ولي األمر غير الحاضن دفعه، أثناء جلسة استماع ُتعقد في  ُ◌حددي
محكمة األسرة. يستند األمر إلى مبادئ توجيهية وضعتها والية نيويورك ويعتمد على دخل ولي األمر غير 

ماع الخاصة بإعالة الحاضن وعدد األطفال الذين أنجبتوهم سوًيا. يتوقع منك أن تحضر إلى جلسة االست
 الطفل في محكمة األسرة وقد يتعين عليك اإلجابة على بعض األسئلة.

دوالر في حالة وجود طفلين أو أكثر) ُتجمع شهرًيا مقابل إعالة الطفل  200(دوالر  100سُترسل إليك أول 
افية وهي متوفرة الحالية إضافة إلى مخصصاتك النقدية. هذا هو المبلغ اإلضافي أو مدفوعات اإلعانة اإلض

على بطاقة التحويل اإللكتروني للمخصصات الخاصة بك. في معظم الحاالت، ُيستخدم بقية المبلغ المالي 
الُمجمع لتسديد دين مخصصاتك النقدية إلى إدارة الموارد البشرية. إذا كان لديك بالفعل أمر إعالة طفل قبل 

الحصول على "مدفوعات المتأخرات المستحقة  التقدم بطلب للحصول على مخصصات نقدية، فقد يحق لك
لألسرة". اسأل في مركز التوظيف الذي تتبعه أو اسأل موظف إعالة الطفل المسؤول عن حالتك إذا كان 
هذا األمر ينطبق عليك. إذا تجاوز مبلغ إعالة الطفل الُمجمع مبلغ مخصصاتك، فقد تتمكن من إغالق حالة 

ورعاية الطفل وتغطية  SNAPمؤهًال للحصول على مخصصات برنامج  اإلعانة النقدية الخاصة بك وتظل
Medicaid. 
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 ماذا يحدث لو توقفت اإلعانة النقدية أو الدعم الطبي فقط الذي تحصل عليه
عندما تتوقف اإلعانة النقدية أو الدعم الطبي فقط الذي تحصل عليه، سنستمر في جمع مدفوعات اإلعالة 

ع المبلغ الُمجمع الخاص باإلعالة الحالية إليك مباشرة. في بعض الحاالت، وتنفيذها، ولكن سُيرسل جمي
سنظل نحتفظ بمبلغ اإلعالة المتأخر المدين من الوقت الذي كنت تحصل فيه على إعانة نقدية. إذا لم يكن 
 لديك أمر إعالة طفل، فسيستمر مكتبنا في محاولة العثور على ولي األمر غير الحاضن. عند العثور على

 ولي األمر غير الحاضن، فسيتم إخبارك بكيفية الحصول على أمر بإعالة الطفل.
 

 لالتصال بنا

 اتصل
 بخط المساعدة الخاصة بإعالة الطفل بوالية نيويورك

 تحدث إلى أحد الممثلين:
 مساءً  7صباًحا وحتى  8من االثنين إلى الجمعة، من 

 المعلومات اآللية
 بوعساعة يومًيا/ طوال أيام األس 24

888 -208-4485 
 الهاتف النصي (لضعاف السمع) 875-9975- 866

 (ليس من الضروري تحديد موعد)قم بزيارة  
 مركز االستقبال الخاص بخدمة العمالء التابع لمكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل

151  West Broadway, 4th floor, Manhattan 
 ءً مسا 7صباًحا وحتى  8من االثنين إلى الجمعة، من 

 يجب عليك إحضار تعريف هوية مزود بصورة

 اكتب إلى
 مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل بمدينة نيويورك

P.O. Box 830 
Canal Street Station 

New York, NY 10013 

 المواقع اإللكترونية
nyc.gov/hra/ocse 

www.childsupport.ny.gov 
 

 مواقع مكاتب إعالة الطفل بالمناطق اإلدارية

 مكتب منطقة برونكس اإلدارية
 (يخدم برونكس)

  Garrison Avenue894 
Bronx, NY 10474 

929 -252-4100 

 ةمكتب منطقة بروكلين اإلداري
 كاوايز)(يخدم بروكلين ورو

  MetroTech Center, North, 6th Floor1 
Brooklyn, NY 11201  

929 -221-7620 

 مكتب منطقة مانهاتن اإلدارية
 (يخدم مانهاتن وجزيرة ستاتن)

  Chrystie Street, 4th Floor115 
New York, NY 10002 

212 -334-7654 

 مكتب منطقة كوينز اإلدارية
 ز)(يخدم كوينز، باستثناء روكاواي

-20 Northern Boulevard, 6th Floor 2 
Long Island City, NY 11101 

718 -784-6979 

http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/child.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/child.shtml
http://www.childsupport.ny.gov/
http://www.childsupport.ny.gov/
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Blasio de Bill) بيل دي بالسيو( 

 العمدة
 
 

nHuman Resources Administratio) إدارة الموارد البشرية( 
 إدارة الخدمات االجتماعية

 
Steven Banks )ستيفن بانكس( 

 المفوض
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