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 دلیل خدمات إعالة الطفل
 

ال في المقام األول وذلك من خالل مساعدة أولیاء األمور على تحمل مسؤولیة یضع األطف )OCSE(إن مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل 
 تشمل . ونحن ندرك قیمة تحسین العالقات مع كال الوالدین.  استقرار أطفالھم وتمتعھم بالصحة والسالمة االقتصادیة واالجتماعیة

على تحدید مكان ولي األمر غیر ) مع أطفالھم ویقومون برعایتھمأولیاء األمور الذین یعیشون (الخدمات المقدمة ألولیاء األمور الحاضنین 
أحكام الحصول  صدور وتوفیر إثبات األبوة وتقدیم االستدعاءات والمساعدة على ) ولي األمر الذي یعیش خارج منزل األسرة(الحاضن 

.   ھذه النفقات وتنفیذ األحكام الخاصة بھا على نفقات إعالة الطفل والدعم الطبي التي تصدر بأمر من المحكمة، باإلضافة إلى تحصیل
 أولیاء األمور غیر الحاضنین عن طریق تقدیم برامج لمساعدتھم على تحقیق التزامات  )OCSE( یساعد مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل

األمور بغض النظر عن الدخل أو  یتم توفیر الخدمات لجمیع أولیاء. الطفل الخاصة بھم والتعامل مع قضایا إعالة الطفل الخاصة بھم إعالة
 .حالة الھجرة

 

 )NCP(تحدید مكان ولي األمر غیر الحاضن 
أو مكان عملھ غیر معروفین، یظل بإمكان ولي األمر الحاضن المطالبة بالحصول على /إذا كان عنوان منزل ولي األمر غیر الحاضن و

راء بحث عبر الكمبیوتر لتحدید مكان الشخص، بغض النظر عن الوالیة وسیقوم مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل بإج. مبلغ إعالة الطفل
 . أو یعمل بھا/التي قد یكون ولي األمر غیر الحاضن یعیش و

قد یساعد تقدیم أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى موظف إعالة الطفل على تیسیر عملیة التعرف على ولي األمر غیر الحاضن 
مة مھمة یُمكن لولي األمر الحاضن أن یقدمھا ھي وثیقة تُظھر اسم ولي األمر غیر الحاضن ورقم الضمان تُعد أكثر معلو .وتحدید مكانھ

  .االجتماعي الخاص بھ
 

 تقدیم االستدعاءات
بمجرد أن یتم تقدیم عریضة إلى محكمة األسرة لعقد جلسة استماع متعلقة بإعالة الطفل، یحب أن یتم تقدیم استدعاء لولي األمر غیر 

بالنسبة . یقوم مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل بتوفیر خدمة تقدیم االستدعاءات لمقدمي طلبات إعالة الطفل بمدینة نیویورك. حاضنال
إذا لم یقم ولي األمر غیر . للحاالت الجدیدة وتلك التي تتطلب تعدیًال، یتم تقدیم االستدعاءات عن طریق خدمة توصیل البرید ذي األولویة

ور أول جلسة استماع أو إذا تم تقدیم عریضة مخالفة، فسیقوم مكتب تنفیذ أحكام إعالة الطفل بتقدیم االستدعاء بشكل الحاضن بحض
بإمكان ولي األمر الحاضن، إذا اختار ذلك، أن یطلب من أحد األشخاص أن یقوم بتقدیم . شخصي من خالل مكتب نقیب الشرطة

 . مور الحاضنین تقدیم االستدعاء بأنفسھمال یمكن ألولیاء األ. االستدعاء نیابة عنھ
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 إثبات األبوة
إذا اتفق الوالدان كالھما، . یشیر إثبات األبوة إلى التحدید القانوني لھویة والد الطفل المولود ألبوین غیر متزوجین. األبوة تعني والد الطفل

دة بمجرد أن یُولد الطفل أو في أي وقت إلى أن یبلغ عمر الطفل فبإمكانھما أن یوقعا على نموذج إقرار باألبوة في المستشفى أو مركز الوال
إذا لم یكن باإلمكان إثبات األبوة من خالل عملیة طوعیة، یُمكن أن یتم إثباتھا في إحدى جلسات االستماع بمحكمة األسرة حیث . عاًما 21

یحتفظ سجل . )PFR( مات األب إلى سجل األبوة المفترضةبمجرد أن یتم إثبات األبوة، ستُرسل معلو. سیتم إصدار أمر لالعتراف بالبنوة
األبوة المفترضة بسجل لآلباء الشرعیین بوالیة نیویورك ویُمكن أن یتم الرجوع إلیھ في أمور المیراث والتبني وأي أمور قانونیة أخرى 

 .تتطلب إخطار والد الطفل

 )DNA(اختبار الحمض النووي 
ألب، فقم بالرجوع إلى أمین سجل الموالید في المستشفى أو االتصال بوحدة خدمات التواصل التابعة إذا كان ھناك أي شكوك حول ھویة ا

إذا . للحصول على معلومات حول اختبار الحمض النووي منخفض التكلفة 5008-221) 929( لمكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل على الرقم
إذا كانت نتیجة  .أن تتقدم بطلب إجراء اختبار الحمض النووي من خالل المحكمة كنت متزوًجا أو تم إصدار أمر إعالة طفل بالفعل، یجب

سیلزم عقد جلسة استماع بالمحكمة وسیقوم . اختبار الحمض النووي سلبیة بالنسبة لألب المزعوم، فلن یتم إنھاء أمر إعالة الطفل تلقائیًا
 . قاضي اإلعالة باتخاذ قرار یكون في مصلحة الطفل

 أوامر إعالة الطفل إصدار
یجب أن یحتوي أمر . یتم اتخاذ قرار بشأن قیمة أمر إعالة الطفل في إحدى جلسات االستماع بمحكمة األسرة في حضور أحد قضاة اإلعالة

قد . للطفل تعني اإلعالة الطبیة تسدید مدفوعات تغطیة التأمین الصحي ومدفوعات التأمین المشتركة. اإلعالة على إعالة مالیة وإعالة طبیة
یُتوقع من . قد یتم إثبات األبوة في المحكمة، إذا لزم األمر، باإلضافة إلى أمر إعالة الطفل. یتضمن األمر أیًضا نفقات التعلیم ورعایة الطفل

 .كال الوالدین حضور جلسة االستماع وإحضار أكبر قدر من المعلومات حتى یتمكن قاضي اإلعالة من إصدار أمر إعالة الطفل

 حصیل مدفوعات إعالة الطفلت
التابعة لمكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل، فسیتم تحصیل المدفوعات  )SCU( إذا كان األمر مستحق الدفع عبر وحدة تحصیل نفقات اإلعالة

المستحقة على ولي األمر غیر الحاضن بشكل منتظم وسیتم إرسالھا إلكترونیًا عن طریق اإلیداع المباشر في البنك الذي یتعامل معھ ولي 
سیتم إلحاق عمالء إعالة الطفل . ع لوالیة نیویوركالتاب EPPICardاألمر الحاضن أو عبر برنامج بطاقات ماستركارد المدینة بنظام 

أوتوماتیكیًا مع وجود خیار التحویل إلى نظام اإلیداع المباشر إلى البنك  EPPICardالجدد ببرنامج بطاقات ماستركارد المدینة بنظام 
لن یقوم مركز المعامالت التابع لوالیة  .)ع على نموذج طلب التحویل لنظام اإلیداع المباشرلالطال  4انظر صفحة(. معھالذي یتعاملون 

 .نیویورك بإرسال شیكات بعد اآلن إال في حالة وجود ظروف شاقة
) دوالر أمریكي لطفلین أو أكثر 200(دوالر أمریكي  100سیحتفظ أولیاء األمور الحاضنین الذین یتلقون اإلعانات المالیة بأول 

ھذا المبلغ یُسمى مبلغ إضافي أو إعانات إضافیة ویتم دفعھ إلى العمیل عبر نظام التحویل . من مبلغ إعالة الطفل الذي یتم تحصیلھ كل شھر
بینما یتم استخدام باقي أموال إعالة الطفل التي تم تحصیلھا للمساعدة في تسدید الدین إلى الحكومة . )EBT(اإللكتروني للمخصصات 

 .الحاضنالمتمثل في المخصصات النقدیة التي تم دفعھا لولي األمر 

 تنفیذ أوامر إعالة الطفل
إذا تخلف ولي األمر غیر الحاضن عن سداد مدفوعات إعالة الطفل، فسیكون لدى مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل السلطة الالزمة لتنفیذ 

سبة لتحصیل مدفوعات إذا ُوجد أن اإلجراءات اإلداریة غیر فعالة أو غیر منا. آلیة مختلفة/أوامر إعالة الطفل من خالل وسائل إداریة
 :  إعالة الطفل، فقد یلزم اللجوء إلى تدخل المحكمة لتنفیذ أمر اإلعالة
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 ال یلزم قیام المحكمة بأي إجراء — اآللیة/اإلجراءات اإلداریة

 زیادة مقدار مدفوعات إعالة الطفل التي یتم تحصیلھا بشكل مؤقت حتى یتم تسدید الدین •
 مصادرة مرتجعات الضرائب •
 مصادرة جوائز الیانصیب •
 مصادرة األمالك •
 إیقاف رخصة القیادة •
  إبالغ مكاتب االئتمان •
 لى إدارة الشؤون الضریبیة والمالیةاإلحالة إ •
 رفض إصدار جوازات السفر وتجدیدھا •
 رفض إصدار الرخص التجاریة والمھنیة وتجدیدھا بمدینة نیویورك  •

 یلزم عقد جلسة استماع بالمحكمة — اإلجراءات القضائیة

 متلكاتالحجز على الم •
 )STEP(المشاركة في أحد برامج العمل  •
 فرض حكم قضائي مالي مع إضافة فائدة •
 إیقاف الرخص المھنیة والتجاریة والحرفیة •
 اإلحالة إلى المحاكمة الجنائیة •
 السجن/االعتقال •

 تعدیل أوامر إعالة الطفل
قد تزید قیمة أمر اإلعالة إذا زاد . عدیل أمر إعالة الطفل نظًرا لحدوث تغییر جذري في الظروفأي من الوالدین تقدیم التماس لت بإمكان

قد تنخفض قیمة أمر اإلعالة إذا عانى ولي األمر غیر الحاضن من انخفاض . دخل ولي األمر غیر الحاضن أو إذا زادت احتیاجات الطفل
أو بعد  2010أكتوبر،  13أوامر إعالة الطفل الصادرة في الیة الخاصة بالتعدیل على تنطبق المعاییر المحددة الت. دخلھ بشكل غیر مخطط لھ

  .ھذا التاریخ
 .أن یكون قد مر ثالث سنوات منذ أن تم إدخال األمر أو منذ آخر مرة تم تعدیلھ أو التغییر فیھ •
م إدخال األمر أو منذ آخر مرة تم أو أكثر منذ أن ت% 15 أن یكون ھناك تغییر في إجمالي الدخل ألي من الوالدین بنسبة •

یجب أن یكون أي انخفاض في الدخل غیر طوعي ویجب أن یكون ولي األمر الذي یّدعي انخفاض . تعدیلھ أو التغییر فیھ
 .دخلھ قد حاول إیجاد عمل مناسب لمستوى تعلیمھ وقدراتھ وخبرتھ

بسبب حدوث تغییر جذري في الظروف طالما لم یكن سجنھم  ُیمكن لألفراد المسجونین أن یقدموا التماًسا لتعدیل أمر اإلعالة •
 .بسبب تخلفھم عن دفع نفقات إعالة الطفل أو بسبب ارتكاب إساءة ضد ولي األمر الحاضن أو الطفل

ر في سیسري مفعول أي تغییر على أمر اإلعالة من التاریخ الذي تم فیھ تقدیم االلتماس في المحكمة، ولیس التاریخ الذي حدث فیھ تغیی
 . الظروف

. )COLA( ُیمكن لمدفوعات أوامر إعالة الطفل أن تزید دون الذھاب إلى المحكمة لتطبیق إجراء التعدیل وفًقا لنفقات المعیشة
 وبخالف التعدیالت التي یتم. من مدفوعات أوامر إعالة الطفل وفًقا لنفقات المعیشة المتزایدة" التعدیل وفًقا لنفقات المعیشة"یزید إجراء 

عملھا في محكمة األسرة، یتولى مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل إضافة الزیادات الخاصة بالتعدیل وفًقا لنفقات المعیشة وبمقدار محدد، 
تتم مراجعة حاالت إعالة الطفل أوتوماتیكًیا لتحدید األھلیة لتطبیق إجراء التعدیل وفًقا لنفقات المعیشة، . دون الذھاب إلى المحكمة

یجب أن یكون عمر الحاالت عامین على األقل أو أن تحتوي على أوامر إعالة طفل لم یتم . نظام یعمل عبر أجھزة الكمبیوتربواسطة 
 . سیتم إخطار أولیاء األمور عندما تصبح حالتھم مؤھلة لتطبیق إجراء التعدیل وفًقا لنفقات المعیشة. تعدیلھا في آخر عامین
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