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 اتفاقیة المشارك  -برنامج خصم متأخرات إعالة الطفل 
 

 
 معلومات والتزامات العمیل    .1

ولدي حساب لدى إدارة الموارد البشریة  ولي األمر غیر الحاضن،، )(االسم __________________،أنا ) أ(

 ،________. ورقم حسابي ھو  ("OCSE")بمدینة نیویورك، مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل 

وأنا أتقدم بطلب للمشاركة في برنامج خصم متأخرات إعالة  _____________. ،_____________

بالتوقیع على ھذه الوثیقة، مشارًكا في ھذا البرنامج.  يبصفت يتوضح ھذه االتفاقیة مسؤولیات . (ACP)الطفل 

 فأنا أوافق على المسؤولیات والمتطلبات األخرى لھذه االتفاقیة.

 

متأخرات المعینة بشكل دائم التي ال وصولتقلیل وربما بالمساعدة في  بأن تقومفي ھذا البرنامج  يالمقصود من مشاركت  ) ب(

أدین بھا للحكومة (متأخرات إعالة الطفل المعلقة التي  إلى الصفر دین بھا لقسم الخدمات االجتماعیة بمدینة نیویوركأ

الذي  حاضنلولي األمر ال دین بھاأھذا على أي إعالة للطفل یؤثر یتلقون الدعم الحكومي). وال  يتراكمت بینما كان أطفالو

  .الخدمات االجتماعیة األخرى خارج مدینة نیویوركألقسام  ، أویقیم عنده الطفل

 

 ینطبق علي.       القسمین التالیینواحد من  ) ج(

 إما:

I.  ر إعالة.أمادفع حالیًا نفقات أنا 

ي بالخاصة  القادمةإعالة الطفل  تكون فیھ مدفوعاتنامج في التاریخ الذي البر ھذا فيتبدأ المشاركة في ھذه الحالة،       

على  وافقا ألمشاركة في ھذا البرنامج، أنأثناء عام ا ستمر لمدة عام واحد.توبعد التوقیع على ھذه االتفاقیة،  ،مستحقة

 نيلھذا البرنامج وقد یجعل يلیتأھ نيالتخلف عن الدفع قد یفقد .لحسابي دین بھ كل شھرأدفع مبلغ إعالة الطفل الذي 

  .يلب لھذا البرنامج إذا فقدت أھلیتإعادة التقدم بط نيومات كنت قد حصلت علیھا. ال یمكنخسر أي خصأ

 :أو

II. نا أدفع فقط متأخرات إعالة طفل.أ 

من تاریخ ھذه  عام واحدستمر لمدة تبعد التوقیع على ھذه االتفاقیة، وفوًرا البرنامج  ھذا في تبدأ مشاركتيفي ھذه الحالة،    

األخیر الصادر من  إعالة الطفلمتأخرات أمر وافق على دفع ا أفي ھذا البرنامج، أن عام مشاركتيأثناء . االتفاقیة

خسر أي أ نيلھذا البرنامج وقد یجعل يأھلیت ني. التخلف عن الدفع مرة قد یفقدلحسابي دین بھ كل شھرأالذي  المحكمة

 .يإعادة التقدم بطلب لھذا البرنامج إذا فقدت أھلیت نيا. ال یمكنخصومات كنت قد حصلت علیھ
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إذا كان لدي حسابات متعددة إلعالة الطفل، یمكن أن تنطبق مشاركتي في ھذا البرنامج على جمیع ھذه الحسابات. كل حساب  ) د(

بمدینة نیویورك مؤھل لتلقي من حسابات إعالة الطفل الخاصة بي علیھ متأخرات مستحقة الدفع لقسم الخدمات االجتماعیة 

سوف یقوم مكتب تنفیذ أوامر  .لكل حالة دوالر، إذا قمت بإكمال البرنامج بنجاح 5000خصم من المتأخرات یصل إلى 

إعالة الطفل بتحدید قیمة التعدیالت على مبالغ المتأخرات المعینة بشكل دائم التي أدین بھا لقسم الخدمات االجتماعیة بمدینة 

 نیویورك.

 (مثل التسویة بالضریبة المستردة) لتحصیل المتأخرات  األخرى في ھذا البرنامج ال توقف أو تمنع إجراءات التنفیذ يشاركتم ) ه(

سوف یتم أخذ ھذه المدفوعات المستلمة أثناء عام مشاركتي في ھذا البرنامج في االعتبار عندما یحدد مكتب دین بھا. أالتي 

عدیالت على المتأخرات المعینة بشكل دائم والتي أدین بھا لقسم الخدمات االجتماعیة بمدینة تنفیذ أوامر إعالة الطفل مبلغ الت

 نیویورك.

 معلومات عن الحالة المالیة .2

دوالر في المصرف، أو ملكیة  3000ملك حالیًا أكثر من أال  ينصرح بأأ ابالتوقیع على ھذه االتفاقیة، فأن

فادات ؤكد على أن اإلأ ادوالر أو أكثر. وأن 5000ة تساوي ارات، بقیمخاصة، مثل السیارات أو المجوھرات أو العق

إذا تبین لمكتب  ھذه الممتلكات المالیة. ملكأال  يوأن يالمالي صحیحة على حد علم يالواردة أعاله بخصوص تاریخ

خسر أفسوف قم بإعالم الوكالة، أحدث فیھا تغییر ولم  الطفل أن المعلومات غیر صحیحة أوتنفیذ أوامر إعالة 

 البرنامج. في أفقد أھلیتي من المشاركةالتي حصلت علیھا وسوف  الخصومات

 معلومات أخرى .3

یمكن أن یكون من بین المشاركین في ھذا البرنامج شخص تم سجنھ الرتكابھ جرائم ضد األطفال. باإلضافة  ال

ھذه االتفاقیة، فأنا أصرح بأنھ لم یتم سجني بالتوقیع على  إلى ذلك، یجب أال یكون لدیك تاریخ مسجل من العنف المنزلي.

 من العنف المنزلي.مسجل جرائم ضد األطفال ولیس لدي تاریخ رتكابي ال

 اإلحالة للمحكمة .4

 يلق بإعالة الطفل، فإنھ یُتوقع منالحضور إلى إحدى محاكم األسرة ألمر یتع في أي وقت یطلب مني فیھ 

خسر أیًضا أي خصومات على ألخطر اإلسقاط من البرنامج. وس نيثال لھذا الطلب. عدم الحضور یعرضاالمت

 المتأخرات كنت قد حصلت علیھا.

 النتائج التي سیحصل علیھا العمیل .5

لى تعدیل مبلغ ) عOCSEالناجحة في ھذا البرنامج، سیوافق مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل ( يلمشاركت كنتیجة

شھًرا من تاریخ  12وسیُجرى ھذا بعد  خدمات االجتماعیة بمدینة نیویورك.دین بھ بشكل دائم لقسم الأإعالة الطفل الذي 

إذا كنت أدین بمتأخرات فقط،  على ھذه االتفاقیة. يتوقیعالتي تأتي بعد تاریخ  يدفوعات اإلعالة الحالیة الخاصة بم
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ا بشكل دائم لقسم الخدمات یوافق مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل على تعدیل مبلغ متأخرات إعالة الطفل التي أدین بھ

شھًرا مع  12شھًرا من تاریخ توقیعي على ھذه االتفاقیة. إذا أكملت بنجاح فترة الـ 12لمدة  االجتماعیة بمدینة نیویورك

سداد المدفوعات في أوقاتھا المحددة من كل شھر، فسوف یتم إعادة إدخالي تلقائیًا في البرنامج لمدة عام آخر للمزید من 

لمتأخرات المتبقیة التي أدین بھا بشكل دائم لقسم الخدمات االجتماعیة بمدینة نیویورك، وحتى ثالثة أعوام، أیھما التقلیل ل

شارك فیھا في البرنامج أ متتابعةشھًرا  12لیًا عن كل فترة دین بھ حاأیجب علي دفع مبلغ إعالة الطفل الذي یأتي أوًال. 

لت على خصم كاف لتقلیل مبلغ إعالة الطفل الذي أدین بھ لقسم الخدمات ، حتى لو حصبقى مؤھًال لتلقي الخصوماتأل

حصل علیھ أكبر من مبلغ أال یمكن أن یكون الخصم الذي  .االجتماعیة بمدینة نیویورك إلى صفر في أقل من عام واحد

دوالر من  5000إلى  تلقى خصًما یصلأسوف  دین بھ لقسم الخدمات االجتماعیة.أم الذي إعالة الطفل المعینة بشكل دائ

ت) إعالة الطفل اللتزام (التزاما ياعیة بمدینة نیویورك بانتھاء دفعالمتأخرات في كل حالة لدى قسم الخدمات االجتم

 شھًرا متتابعة.  12لمدة  ي لكل حالةالحالیة الخاصة ب

 مصادقة العمیل .6

ذه الوثیقة وبما یضعني أقسم أنا، ____________________________ (االسم)، و/أو أؤكد بموجب ھ

برنامج خصم باتفاقیة المشارك ھذه الخاصة أن المعلومات التي تم تقدیمھا في  عقوبات الحنث بالیمین تحت طائلة

حقیقیة وصحیحة. وأنا أوافق على الشروط المدرجة أعاله وأشارك بكامل إرادتي في برنامج  إعالة الطفل متأخرات

وأدرك أن برنامج خصم المتأخرات سوف یبدأ في تاریخ  .كما تم توضیحھا الشروطوأوافق على  خصم المتأخرات

وأوافق على دفع التزام (التزامات)  استحقاق أول حصة مدفوعات إلعالة الطفل الحالیة بعد توقیعي على ھذه االتفاقیة.

ة في ھذه االتفاقیة، بما في أدرك أنھ إذا لم أمتثل للشروط الوارد إعالة الطفل الحالیة الخاصة بي بشكل ثابت كل شھر.

ذلك جمیع االلتزامات اإلجباریة الصادرة بأمر من المحكمة، فسوف أفقد أھلیتي لھذا البرنامج بشكل دائم ولن یُسمح لي 

وسأفقد أي خصومات من المتأخرات كنت قد حصلت علیھا، وسیتم استعادة المبلغ الكامل  بإعادة التقدم بطلب للبرنامج.

 لذي أدین بھ، إذا فقدت أھلیتي للمشاركة في ھذا البرنامج. إلعالة الطفل ا
 

 

_________________________________   __________________________ 

 التاریخ      توقیع ولي األمر غیر الحاضن

 

 

 العام الموثق

 )             والیة نیویورك

 تحدیًدا:                      

 ……..)مقاطعة نیویورك
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 20 ..،...……..…من شھر……تم أداء القسم أمامي في ھذا الیوم الموافق 

 

 الموثق العام، والیة نیویورك

 تاریخ انتھاء صالحیة التفویض:___________________  

 

 

، مع جمیع الوثائق الموقعة والموثقة عن طریق البرید إلكمال طلبك، یُرجى إرسال النسخة األصلیة من ھذه الوثیقة 
وریة األخرى، إلى:الضر  

 
 

NYS HRA/OCSE 
PO Box 830 

Attention: Arrears Cap Program 
   Canal Street Station 

New York, NY 10013 
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