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إذا كنت ولي أمر غير حاضن (أي ولي أمر ال يعيش مع طفله) ولديك أمر إعالة طفل حاٍل أو دين إعالة طفل ال 
 التابع لمدينة نيويورك مساعدتك.) OCSE(الطفل يُمكنك دفعه، فقد يكون بإمكان مكتب تنفيذ أوامر إعالة 

 
نحن نعلم أنه، ألسباب مختلفة، قد يكون عليك دين إعالة طفل أو لديك أمر إعالة ال يتناسب مع دخلك. ولكننا نعلم أيًضا 

طفال أن معظم اآلباء يرغبون في دفع مبالغ إعالة الطفل الواجبة عليهم ونريد أن نساعدك في القيام بذلك. يظهر األ
الذين يتلقون دخًال من كال الوالدين تقدًما أكثر في المدرسة ويكونون أقل عرضة للنمو في ظروف تتسم بالفقر. اآلباء 

 الذين يسددون مدفوعات إعالة الطفل يكونون على األرجح منخرطين بشكل فعال في حياة أطفالهم.

من مبلغ إعالة الطفل ) دوالر لطفلين أو أكثر 200(الر دو 100ستحتفظ العائالت التي تتلقى اإلعانات المالية بأول 
 اإلعانة الذي يتم تحصيله كل شهر. هذا باإلضافة إلى مخصصات اإلعانات المالية الخاصة بها. عند إغالق حالة 

ذي المالية، سيتم إرسال جميع المبالغ التي يتم تحصيلها ألمر اإلعالة الحالي إلى ولي األمر الحاضن (ولي األمر ال
من مدفوعات إعالة الطفل التي يقوم مكتب تنفيذ أوامر إعالة % 90 يعيش مع الطفل ويرعاه). يتم إرسال ما يزيد عن

 الطفل بتحصيلها إلى أولياء األمور الحاضنين لتلبية احتياجات أطفالهم.

مور غير الحاضنين وفي محاولة منه لمساعدتك، قام مكتب إعالة الطفل بتطوير ثالثة برامج تعمل مع أولياء األ
)NCPs ( ذوي الدخل المنخفض لتقليل قيمة أوامر ومتأخرات (دين إعالة الطفل) إعالة الطفل المستحقة إلدارة الخدمات

 ).DSS(االجتماعية 

 )MDO( تعديل مبلغ أمر اإلعالة المستحق إلدارة الخدمات االجتماعية
ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم أوامر إعالة طفل ال  مساعدة أولياء األمور غير الحاضنين MDOبإمكان برنامج 

تتناسب مع دخلهم الحالي. إذا تغير وضعك المالي منذ صدور أمر اإلعالة أو إذا لم تقدم معلوماتك المالية في المحكمة، 
 أن يساعدك. MDOفبإمكان برنامج 

 شروط التأهل:
 األقل يتلقى اإلعانات المالية وجود أمر إعالة طفل حاٍل على أن يكون هناك طفل واحد على •
 )2014دوالًرا لعام  15755(أو أن يكون الدخل أقل من معدل احتياطي الدعم الذاتي بوالية نيويورك  •
 Medicaidأو تكون مشترًكا في برنامج ) SSI(أو أن تكون تتلقى اإلعانات المالية أو دخل الضمان التكميلي  •

 الفوائد التي تعود عليك:
مة أمر إعالة الطفل المستحق عليك لتتناسب مع توجيهات والية نيويورك؛ بإمكانك توقيع اتفاقية من قد يتم خفض قي

 شأنها أن تقلل من قيمة التزام إعالة الطفل المستحق عليك دون الذهاب إلى محكمة األسرة.

 مبادرة الحد األقصى للمتأخرات
إعالة الطفل المتراكم الذي تدين به للحكومة (إدارة بإمكان مبادرة الحد األقصى للمتأخرات أن تضع حًدا لدين 

 الخدمات االجتماعية).

 شروط التأهل:
؛ وال يلزم أن يكون لديك أمر إعالة )إدارة الخدمات االجتماعية(يجب أن تكون مدينًا بمتأخرات للحكومة  •

 طفل حاٍل أو فعال
غير الحاضن أقل من مستوى الفقر  يجب أن تكون المتأخرات قد تراكمت في حين كان دخل ولي األمر •

 )2014دوالًرا لعام  11670(الفيدرالي 

 الفوائد التي تعود عليك:
دوالر؛ وليس عليك الذهاب إلى  500قد يتم خفض المتأخرات المستحقة عليك إلدارة الخدمات االجتماعية لتصل إلى 

 المحكمة.
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 ]ACP[ برنامج خصم المتأخرات
 على خفض كمية المتأخرات المستحقة للحكومة.المساعدة  ACPبإمكان برنامج 

 شروط التأهل:
 أن تكون مدينًا بمتأخرات مستحقة إلدارة الخدمات االجتماعية •
 ال يوجد حد للدخل؛ ال يلزم أن تعيش في مستوى الفقر أو تحته •
مل. إذا لم يكن لديك أن تقوم بسداد المدفوعات الكاملة الخاصة بأمر (أوامر) إعالة الطفل الحالي لمدة عام كا •

أمر إعالة طفل حاٍل، يجب أن تقوم بسداد المدفوعات بالكامل لعام كامل بنفس مبلغ االلتزام المحدد في آخر 
 أمر إعالة خاص بك صادر من المحكمة

) poverty order(أن يكون لديك أمر إعالة طفل حاٍل أو سابق يساوي أمر اإلعالة المعدل نتيجة للفقر  •
 دوالًراشهريًا أو يزيد عنه 25المقدر بـ

دوالر في صورة ممتلكات، مثل السيارات  5000دوالر في البنك أو أكثر من  3000أال يكون لديك أكثر من  •
 أو المجوهرات أو العقارات

 أال يكون لديك سجل من العنف األسري أو سجل إجرامي بارتكاب جرائم ضد األطفال •

 :الفوائد التي تعود عليك
دوالر فيما يخص دين إعالة الطفل المستحق عليك إلدارة الخدمات  5000قد تتلقى خصًما سنويًا يصل إلى 

دوالر  15000ـلمدة ثالث سنوات والحصول على إجمالي خصم يُقدر ب ACP االجتماعية. يُمكنك االستفادة من برنامج
 قدم بطلب لاللتحاق بهذا البرنامج.لكل حالة مؤهلة. لست مضطًرا إلى الذهاب إلى محكمة األسرة للت

أو الحد األقصى للمتأخرات أو خصم المتأخرات عن  MDOتقدم بطلب لاللتحاق ببرامج 
 طريق زيارة:

 مركز االستقبال الخاص بخدمة العمالء التابع لمكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل
151  West Broadway, 4th floor 

New York, NY 10013 

 م 7 -ص  8:00الجمعة،  -الثنين ا:* ساعات العمل
 يجب أن يكون لديك تعريف هوية مزود بصورة

 .م حتى يكون هناك وقت كاٍف إلنهاء عملية تقديم الطلب 5:00يُرجى الحضور في موعد أقصاه *
 

 :الوثائق الالزم إحضارها لمركز خدمة العمالء
 تعريف هوية مزود بصورة •
 ، إذا انطبقMedicaidدخل الضمان التكميلي أو االشتراك في برنامج  دليل على تلقي اإلعانات المالية أو •
 أحدث ثالثة إيصاالت رواتب •
 أحدث إقرارات ضريبية فيدرالية وتلك الخاصة بالوالية •
متاح على اإلنترنت من خالل (إكمال إقرار كتابي مشفوع بقسم خاص بالقيمة الصافية  •

http://on.nyc.gov/1FI1mBs( وتوقيعه وتوثيقه 
دليل على وجود دخل سابق أقل من مستوى الفقر الفيدرالي إذا كنت تتقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج الحد  •

 األقصى للمتأخرات
 دليل على تواريخ الحبس، على سبيل المثال، خطاب من السجن أو إدارة السجون •

م بطلب لاللتحاق ببرنامجي الحد األقصى للمتأخرات وخصم المتأخرات عن طريق ً◌ا أن تتقديُمكنك أيض
 البريد
 :فقط أرسل نسًخا من الوثائق المذكورة أعاله إلى •
 OCSE, PO Box 830, Canal Street Station, New York, NY 10013 

http://on.nyc.gov/1FI1mBs
http://on.nyc.gov/1FI1mBs
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 من المعلومات للحصول على المزيد إعالة الطفل اتصل بمكتب
 بخدمة عمالء مكتب إعالة الطفل بوالية نيويورك خط المساعدة الخاص

 م 7 -ص  8الجمعة،  -مركز االتصاالت: االثنين 
 ساعة يوميًا/طوال أيام األسبوع 24معلومات آلية متوفرة 

 )الهاتف النصي( 866-875-9975|  888-208-4485

 )OCSE( مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل بمدينة نيويورك
nyc.gov/hra/ocse 

 معلومات األبوة
nyc.gov/NYCDADS 

 معلومات إعالة الطفل بوالية نيويورك
www.childsupport.ny.gov 

  مركز االستقبال الخاص بخدمة العمالء التابع لمكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل
151 West Broadway, 4th floor 

New York, NY 10013 
 م 7 - ص 8الجمعة،  -االثنين 

 أحضر تعريف هوية مزود بصورة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيل دي بالسيو
 العمدة

 
 

 رة الموارد البشريةإدا
 إدارة الخدمات االجتماعية

 
 ستيفن بانكس

 الُمفوَّض
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 إدارة الموارد البشرية/إدارة الخدمات االجتماعية.
 إدارة الموارد البشرية بمدينة نيويورك. لتواصل مع، قم بامنه بالكامل أو جزء  هذا الكتيب للحصول على تصريح إلعادة إنتاج 

http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/child.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/child.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/nycdads/html/home/home.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/nycdads/html/home/home.shtml
http://www.childsupport.ny.gov/
http://www.childsupport.ny.gov/
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