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 الطفل بإعالة الخاصة االتصاالت
 

0Bاإلنترنت عبر الطفل إعالة موارد 
 نيويورك بوالية الطفل إعالة أوامر تنفيذ إدارة

)NYS( 
  معلومات واستعرض نماذج على احصل

  االجتماعي الضمان رقم( الحساب
 )مطلوبان) PIN( الشخصي التعريف ورقم

www.childsupport.ny.gov 
 

  إعالة أوامر تنفيذ مكتب
 )NYC( نيويورك بمدينة) OCSE( الطفل

   البرامج عن معلومات على احصل
  نيويورك مدينة في فقط تقدم التي والخدمات

www.nyc.gov/hra/ocse 
: السنوي التقرير

http://on.nyc.gov/1LLMf0H 

) HRA( البشرية الموارد بإدارة الخاصة اليوتيوب قناة
 نيويورك بمدينة

www.youtube.com/HRANYC 
 :الفيديو مقاطع تتضمن

 أطفالنا دعم
   الحاضنين األمور  ألولياء نيويورك مدينة دليل
 الحاضنين غير األمور  ألولياء نيويورك مدينة دليل

 قائمة طفل إعالة بحالة يتعلق فيما مساعدة إلى يحتاجون الذين األمور  ألولياء
1Bشخصًيا الحضور 

 العمالء بخدمة الخاص االستقبال مركز
 الطفل إعالة أوامر تنفيذ لمكتب التابع

151 West Broadway، الرابع الطابق  
 New York, NY) وتوماس ورث شارعي بين(

 ]جوجل خرائط[  10013
 7:00 إلى صباًحا 8:00 من الجمعة، إلى االثنين من

 مساءً 
 

2Bالهاتف طريق عن 
 نيويورك والية في الطفل بإعالة الخاص المساعدة خط

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

 7:00 إلى صباًحا 8:00 من الجمعة، إلى االثنين من
 متوفرة آلية معلومات هناك مساًء،

 األسبوع في أيام 7 / يومًيا ساعة 24
) PIN( الشخصي التعريف ورقم االجتماعي الضمان رقم

 مطلوبان

3Bالبريد طريق عن 
4Bالطفل إعالة أوامر تنفيذ مكتب 

PO Box 830 
Canal Street Station 

New York, NY 10013 
 

 :المدفوعات إلرسال
NYS Child Support Processing Center 

PO Box 15363 
Albany, NY 12212-5363 

 
 على بطفلك الخاصة الطفل إعالة إدارة نظام رقم تدوين تنس ال

 .المدفوعات جميع

 :التالي القريبة المترو محطات تتضمن
 C أو A أو 3 أو 2 أو 1 للقطارات تشامبرز، شارع •

 Z أو J أو
  للقطارات هول، سيتي/بريدج بروكلين محطة •

 6 أو 5 أو 4
 E للقطار كانال، شارع •

 والتوعية األبوة خدمات
 الطفل إعالة أوامر تنفيذ لمكتب التابعة

 وأحداث النووي الحمض واختبار األبوة حول معلومات
 المجتمعية التوعية

929-221-5008 

 الطفل إعالة مخصصات على للحصول بطلب يتقدمون الذين األمر ألولياء
 نقدية إعانة على يحصلون الذين الطلبات مقدمو .1

 الطفل بإعالة الخاصة اإلدارية المناطق مكاتب بجميع العمل ساعات اإلدارية المناطق مكاتب
 مساءً  5:00 إلى صباًحا 9:00 من الجمعة، إلى االثنين من

 اإلدارية برونكس منطقة مكتب
 برونكس يخدم

894 Garrison Avenue 
Bronx, NY 10474 

 ]جلجو خرائط[    929-252-4100

 اإلدارية بروكلين منطقة مكتب
 وايز الروكا جزيرة وشبه بروكلين يخدم

MetroTech Center, North, 6th Floor 1 
Brooklyn, NY 11201 

 ]جلجو خرائط[ 929-221-7620

 المحلية مانهاتن منطقة مكتب
 ستاتن جزيرة/مانهاتن يخدم

115 Chrystie Street, 3rd Floor 
New York, NY 10002 

 ]جلجو خراط[ 212-334-7604
 اإلدارية كوينز منطقة مكتب
 )وايز روكا باستثناء( كوينز  يخدم

One Honeywell Street، السادس لطابقا  
Long Island City, NY 11101 

 ]جوجل خرائط[    718-784-6979

 ستاتن جزيرة
 مانهاتن منطقة بمكتب خدمات ستاتن جزيرة سكان يتلقى

 اإلدارية

 

 اآلخرين الطلبات مقدمي جميع .2
 األسرة بمحاكم الطفل إعالة مكاتب بجميع العمل ساعات األسرة بمحكمة اإلعالة خدمات

 مساءً  5:00 إلى صباًحا 9:00 من الجمعة، إلى االثنين من
 ببرونكس األسرة محكمة

900 Sheridan Avenue، طابق LM 
Bronx, NY 10451 

 ]جوجل خرائط[     718-590-3924/3432

 ببروكلين األسرة محكمة
330 Jay Street، عشر الثاني الطابق  

Brooklyn, NY 11201 
 ]جوجل خرائط[     718-246-7962/68

 بمانهاتن األسرة محكمة
60 Lafayette Street، األول الطابق  

New York, NY 10013 
 ]جوجل خرائط[     212-385-8218/19

 بكوينز األسرة محكمة
 Jamaica Avenue20- 151، الرابع الطابق  

Jamaica, NY 11432 
 ]جوجل خرائط[    718-725-3148/49

 ستاتن جزيرةب األسرة محكمة
Richmond Terrace 100، السفلي الطابق  

Staten Island, NY 10301 
 ]جوجل خرائط[     718-720-2906

 

 

http://www.childsupport.ny.gov/
http://www.childsupport.ny.gov/
http://www.nyc.gov/hra/ocse
http://www.nyc.gov/hra/ocse
http://on.nyc.gov/1LLMf0H
http://on.nyc.gov/1LLMf0H
http://www.youtube.com/HRANYC
http://www.youtube.com/HRANYC
http://www.youtube.com/watch?v=BAMutm74E94
http://www.youtube.com/watch?v=6ewXVZ5ssL8
http://www.youtube.com/watch?v=EdjbdJcNNl8
https://maps.google.com/maps?q=151+West+Broadway,+New+York,+NY+10013&hl=en&sll=40.817407,-73.891706&sspn=0.009808,0.019677&gl=us&hnear=151+W+Broadway,+New+York,+10013&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=894+Garrison+Ave,+Bronx,+NY+10474&hl=en&sll=40.817414,-73.891704&sspn=0.010279,0.022638&oq=894+Garrison+ave,+Bronx+NY+10474&gl=us&hnear=894+Garrison+Ave,+Bronx,+New+York+10474&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=1+MetroTech+Center,+North,+Brooklyn,+NY+11201&hl=en&ll=40.693354,-73.986794&spn=0.001287,0.00283&sll=40.718606,-73.993813&sspn=0.010295,0.022638&gl=us&hnear=1+Metrotech+Center,+Brooklyn,+New+York+11201&t=m&z=19
https://maps.google.com/maps?q=115+Chrystie+Street,++New+York,+NY+10002&hl=en&sll=40.645084,-74.077636&sspn=0.010306,0.022638&gl=us&hnear=115+Chrystie+St,+New+York,+10002&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=One+Honeywell+Street,+Long+Island+City,+NY+11101&hl=en&ll=40.751906,-73.931894&spn=0.009818,0.019677&sll=40.751857,-73.923891&sspn=0.009818,0.019677&gl=us&hnear=40-1+Honeywell+St,+Long+Island+City,+New+York+11101&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=900+Sheridan+Avenue,+Bronx,+NY+10451&hl=en&sll=40.716564,-74.002487&sspn=0.010295,0.022638&gl=us&hnear=900+Sheridan+Ave,+Bronx,+New+York+10451&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=330+Jay+Street,++Brooklyn,+NY+11201&hl=en&sll=40.826747,-73.920695&sspn=0.010278,0.022638&gl=us&hnear=330+Jay+St,+Brooklyn,+New+York+11201&t=m&z=16
https://maps.google.com/maps?q=60+Lafayette+Street+New+York,+NY+10013&safe=active&hnear=60+Lafayette+St,+New+York,+10013&gl=us&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.com/maps?q=151-20+Jamaica+Avenue,++Jamaica,+NY+11432&hl=en&sll=40.694677,-73.987484&sspn=0.010298,0.022638&gl=us&hnear=151-20+Jamaica+Ave,+Jamaica,+New+York+11432&t=m&z=16&iwloc=A
https://maps.google.com/maps?q=100+Richmond+Terrace,+Staten+Island,+NY+10301&hl=en&sll=40.702283,-73.802555&sspn=0.010297,0.022638&gl=us&hnear=100+Richmond+Terrace,+Staten+Island,+New+York+10301&t=m&z=16
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