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 4485-208-888-1 للمعلومات عن إعالة الطفل:

 

 إجراءات التنفيذ
 

وضمان النفقات الحالية والمستقبلية. تبدأ عملية التنفيذ المتأخرة يعني "التنفيذ" اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحصيل نفقات إعالة الطفل 
وتنتهي عندما يتم إنهاء األمر  )Support Collection Unit, SCU( الدفع لوحدة تحصيل نفقات اإلعالةمستحق عندما يصبح األمر 

وسداد أي متأخرات. بمجرد التخلف عن سداد النفقات، فإنه هناك عدد من أدوات التنفيذ التي يمكن أن تستخدم لتحصيل النفقات. تكون 
والتي تتطلب عقد جلسة استماع إجراءات تنفيذ أوامر إعالة الطفل إما إدارية (والتي ال تتطلب الذهاب إلى محكمة) أو قضائية (

 بالمحكمة).
 

 اآللية/إجراءات التنفيذ اإلدارية
 

 زيادة قيمة المدفوعات •
فوق  %50إذا تم التخلف عن سداد نفقات إعالة الطفل، فإنه يمكن أن يتم زيادة المبلغ المنصوص عليه في األمر بشكل مؤقت بنسبة 

 قيمته المعتادة، إلى أن يتم سداد المتأخرات.
 

 صادرة مرتجعات الضرائبم •
فقد يتم إرسالها بدًال من  إذا كان ولي األمر غير الحاضن يتوقع الحصول على مرتجع ضريبة دخل فيدرالية أو خاصة بالوالية،

ذلك إلى مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل لسداد نفقات إعالة الطفل المتأخرة. ستتم مصادرة مرتجعات ضرائب الوالية إذا كان المبلغ 
 دوالر  500 دوالًر على األقل. ستتم مصادرة مرتجعات الضريبة الفيدرالية بمجرد أن يصل المبلغ المدين إلى 50 به المدين

 .دوالًر إذا كان ولي األمر الحاضن والطفل يتلقيان اإلعانات المالية) 150(
 

 مصادرة جوائز اليانصيب •
ائز اليانصيب التابعة لوالية نيويورك إذا كانت التزامات اإلعالة المتأخرة يقوم مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل بمصادرة أرباح جو

دوالر على األقل. تتم مطابقة أسماء الفائزين في  600 دوالًر على األقل وكانت أرباح اليانصيب 50 على ولي األمر غير الحاضن
 ة الكمبيوتر بوالية نيويورك.دوالر أو أكثر مع ملفات إعالة الطفل الموجودة بأنظم 600 اليانصيب بمقدار

 

 )Property Execution, PEX(مصادرة األمالك  •
يتعرف مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل على الحسابات البنكية ألولياء األمور المتأخرين عن دفع نفقات اإلعالة ويصادرها، وكذلك 

ب إجراء مصادرة األمالك أن تكون قيمة المبلغ المدين بالنسبة لألصول المالية األخرى، لسداد التزامات اإلعالة المتأخرة. يتطل
 مساوية لقيمة التزامات شهرين.
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 تعليق رخصة القيادة •
يمكن أن يتم تعليق رخصة القيادة إذا كانت قيمة المبلغ المدين من نفقات إعالة الطفل تساوي القيمة الحالية اللتزامات أربعة أشهر 

لن يتم رفع تعليق . )Income Execution, IEX( ال يدفع عن طريق مصادرة الدخلأو تزيد عنها وولي األمر غير الحاضن 
رخصة القيادة حتى يدفع ولي األمر غير الحاضن كل ما يدين به أو يدخل في اتفاقية للدفع أو يقدم معلومات توظيف ينتج عنها 

ب إدارة المركبات لطلب ولي األمر غير االستقطاع من األجور لسداد نفقات إعالة الطفل. في ظل ظروف معينة، قد تستجي
 الحاضن للحصول على رخصة قيادة مقيدة تسمح له بالقيادة من وإلى العمل فقط.

 
 إبالغ مكاتب االئتمان •

يقدم مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل أسماء أولياء األمور المتأخرين عن دفع نفقات اإلعالة إلى وكاالت جمع معلومات العمالء 
)Consumer Reporting Agencies, CRAs(  دوالر على األقل من نفقات  1000الكبرى عندما يكونون مدينين بمبلغ قدره

إعالة الطفل أو عندما يكونون متأخرين عن دفع النفقات لمدة شهرين، أيهما يحدث أوًال. سينتج عن تقديم بيانات حسابات أولياء 
جمع معلومات العمالء، وجود تقرير سلبي بملفات ائتمانهم ويمكن أن يؤثر ذلك األمور المتأخرين عن دفع نفقات اإلعالة لوكاالت 

 على قدرتهم على الحصول على االئتمان (مثل الرهون العقارية، قروض السيارات، البطاقات االئتمانية، إلخ.).
 

 اإلحالة إلى إدارة الشؤون الضريبية والمالية بوالية نيويورك •
ة الشؤون الضريبية والمالية بوالية نيويورك للتعرف على األصول ومصادرتها لسداد التزامات اإلعالة تتم إحالة الحاالت إلى إدار

دوالر أو تساويه، ولم يتم تلقي أي نفقات  500 المتأخرة إذا كانت قيمة المبلغ المدين تتعدى قيمة التزامات أربعة أشهر وتزيد عن
 ا األخيرة.يومً  45 من عملية االستقطاع من األجور في الـ

 

 رفض طلبات إصدار جوازات السفر وتجديدها •
دوالر على األقل من  2500مفوضة لرفض طلب إصدار جواز سفر أو تجديده إذا كان هناك مبلغ مدين قدره  الخارجيةوزارة  

يتم التحقق من كل طلب جواز سفر مقابل ملف يتم تقديمه من قِبَل إدارة تنفيذ أوامر إعالة الطفل بوالية نفقات إعالة الطفل. 
الخارجية وبأنه سيتعين وزارة نيويورك. سيتم إخطار ولي األمر المتأخر عن دفع نفقات اإلعالة برفض طلب جواز السفر من قِبَل 

 لحل المشكلة.تنفيذ أوامر إعالة الطفل  االتصال بمكتبعليه 
 

 رفض إصدار الرخص التجارية والمهنية بمدينة نيويورك وتجديدها •
يمكن أن يضع مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل قيوًدا على إصدار الرخص الجديدة والمجددة التي يتم إصدارها من قِبَل وكاالت 

ية للقيمة الحالية لنفقات اإلعالة لفترة أربعة أشهر أو مدينة نيويورك عندما يكون مقدم طلب اإلصدار مدينًا بنفقات إعالة طفل مساو
أكبر منها. تتطلب الموافقة على طلبات الحصول على رخص أن يقوم أولياء األمور غير الحاضنين بحل أي مشاكل متعلقة بديون 

االستقطاع من األجور لسداد  إعالة الطفل عن طريق دفع ما يدينون به أو الدخول في اتفاقية للدفع أو تقديم معلومات توظيف لبدء
 نفقات إعالة الطفل.

 

 إجراءات التنفيذ القضائية
 
 عريضة المخالفة •

عريضة المخالفة من قِبَل ولي تقديم عريضة المخالفة هي عريضة تطلب من محكمة األسرة تنفيذ أمر إعالة الطفل. يمكن أن يتم 
األمر الحاضن يتلقى إعانات مالية. يمكن أن تتضمن نتائج عريضة األمر الحاضن أو إدارة الخدمات االجتماعية، إذا كان ولي 

 المخالفة:
 

o فرض حكم قضائي مالي 
وهو قرار تتخذه المحكمة بأن ولي األمر غير الحاضن متأخر في دفع نفقات إعالة الطفل بقيمة محددة، والتي تتراكم 

 حتى يتم سدادها. %9 بفائدة قدرها
 
o الحجز على الممتلكات 

تم الحجز على ممتلكات ولي األمر غير الحاضن حتى يتم سداد دين إعالة الطفل قبل أن يتم بيع الممتلكات أو يمكن أن ي
 نقل ملكيتها.
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o اإليداع النقدي 
يمكن أن يُطلب من ولي األمر غير الحاضن إيداع أموال (بما يصل إلى المبلغ المستحق لثالث سنوات) لمدفوعات إعالة 

أن يتم أخذ النفقات من هذا اإليداع إذا لم يتمكن ولي األمر غير الحاضن من دفع نفقات اإلعالة  الطفل المستقبلية. يمكن
 بانتظام في المستقبل.

 
o االعتقال/السجن 

يمكن أن تصدر المحكمة مذكرة اعتقال إذا لم يحضر ولي األمر غير الحاضن إلى المحكمة لجلسة االستماع الخاصة 
ن دفع نفقات إعالة الطفل بمقدار كبير. في حاالت معينة من عدم الدفع المتعمد لنفقات إعالة بأحد المخالفات أو إذا تأخر ع

 الطفل، قد يتم حبس ولي األمر المتأخر عن دفع نفقات اإلعالة لفترة تصل إلى ستة أشهر.
 
 

 تعليق الرخص المهنية والتجارية والحرفية الصادرة من الوالية •
اضنين الذين يدينون بمتأخرات إعالة طفل مساوية للقيمة الحالية لنفقات اإلعالة لفترة أربعة أشهر أو قد يكون أولياء األمور غير الح

أكبر منها مؤهلين ألن يتم تعليق رخصهم الصادرة من الوالية خالل إجراءات المحكمة. وبعض وكاالت الوالية التي تصدر 
الخارجية وهيئة منح تراخيص الخمور ووزارة التعليم ووزارة بيئة الرخص هي مكتب الشؤون اإلدارية للمحكمة وإدارة حماية ال

 بوالية نيويورك.
 
 اإلحالة إلى المحاكمة الجنائية •

يعتبر عدم الدفع المتعمد لنفقات إعالة الطفل المتأخرة جنحة فيدرالية. يمكن أن يطلب مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل إجراء محاكمة 
العام أو المدعي العام األمريكي عندما تتراكم متأخرات كثيرة وتفشل آليات تنفيذ أوامر إعالة الطفل  جنائية من قِبَل مكتب النائب

 األخرى ويثبت أن ولي األمر غير الحاضن قد قام بمخالفة أمر اإلعالة بشكل متعمد.
 

 )STEP( المشاركة في أحد برامج العمل •
لة أن ولي األمر غير الحاضن غير قادر على تقديم اإلعالة المالية الكافية أثناء جلسة استماع إعالة الطفل، قد يقرر قاضي اإلعا

ألطفاله نتيجةً لالفتقار إلى وظيفة أو للعمل في وظيفة منخفضة األجر. يمكن أن يحيل قاضي اإلعالة ولي األمر إلى برنامج اإلعالة 
امج يساعد أولياء األمور في التعليم ، وهو برن)Support Through Employment Program, STEP( عن طريق العمل

والتدرب على الوظائف والتوظيف. عندما يبدأ ولي األمر غير الحاضن بجني المال، يمكن أن يحّصل مكتب تنفيذ أوامر إعالة 
 الطفل مدفوعات إعالة الطفل تلقائيًا من خالل إجراء مصادرة الدخل (االستقطاع من األجور).
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