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 الطفل إعالة أوامر تنفيذ مكتب

 

 4485-208-888  :الطفل إعالة عن للمعلومات 
www.nyc.gov/hra/ocse 

www.childsupport.ny.gov 
 
 

 دليل خدمات إعالة الطفل
 

جهده لمساعدة األوصياء ) Office of Child Support Enforcement, OCSE(يكرس مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل 
خدمات . ور الحاضنين في الحصول على الدعم الذي يحتاجه أطفالهم ويستحقونه من أولياء األمور غير الحاضنينوأولياء األم

تفرض والية . إعالة الطفل متاحة لجميع أولياء األمور الحاضنين، بغض النظر عن الدخل أو اإلعانات المالية أو حالة الهجرة
على أولياء األمور الحاضنين الذين لم يسبق لهم تلقي اإلعانات المالية عام  ا كلدوالرً  25نيويورك اآلن رسًما فيدراليًا بقيمة 

تشمل الخدمات المخصصة المتاحة لكل من العائالت . في العام في صورة مبالغ إعالة الطفلدوالر  500ويتلقون ما يزيد عن 
 :التي تتلقى إعانات مالية والعائالت التي ال تتلقى إعانات مالية التالي

 

 )NONCUSTODIAL PARENT, NCP( تحديد مكان ولي األمر غير الحاضن
أو مكان عمله غير معروفين، فال يزال بإمكان ولي األمر الحاضن المطالبة /إذا كان عنوان منزل ولي األمر غير الحاضن و

وتر لتحديد مكان الفرد، بغض سيقوم مكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل بإجراء بحث عبر الكمبي. بالحصول على مبلغ إعالة الطفل
 . أو يعمل بها/النظر عن الوالية التي قد يكون ولي األمر غير الحاضن يعيش و

موظف إعالة الطفل في تيسير عملية التعرف على ولي األمر غير الحاضن  إلى قد يساعد تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات
ن أن يقدمها هي وثيقة تظهر اسم ولي األمر غير الحاضن ورقم الضمان أهم معلومة يُمكن لولي األمر الحاض .وتحديد مكانه

  .االجتماعي الخاص به

 تقديم االستدعاءات
بمجرد أن يتم تقديم عريضة إلى محكمة األسرة لعقد جلسة استماع متعلقة بإعالة الطفل، يحب أن يتم تقديم استدعاء لولي األمر 

. ة الطفل بتوفير خدمة تقديم االستدعاءات لمقدمي طلبات إعالة الطفل بمدينة نيويوركيقوم مكتب تنفيذ أوامر إعال. غير الحاضن
إذا . األولوية له البريد الذيبالنسبة للحاالت الجديدة وتلك التي تتطلب تعديًال، يتم تقديم االستدعاءات عن طريق خدمة توصيل 

م تقديم عريضة مخالفة، فسيقوم مكتب تنفيذ أحكام إعالة لم يقم ولي األمر غير الحاضن بحضور أول جلسة استماع أو إذا ت
بإمكان ولي األمر الحاضن، إذا اختار ذلك، أن يطلب . الشرطة مكتب مأمورالطفل بتقديم االستدعاء بشكل شخصي من خالل 

 . اء بأنفسهمال يمكن ألولياء األمور الحاضنين تقديم االستدع. من أحد األشخاص أن يقوم بتقديم االستدعاء نيابة عنه
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 إثبات األبوة
إذا اتفق . غير متزوجين وأم المولود ألبيشير إثبات األبوة إلى التحديد القانوني لهوية والد الطفل . األبوة تعني والد الطفل

في أي  الوالدان كالهما، بإمكانهما أن يوقعا على نموذج إقرار باألبوة في المستشفى أو مركز الوالدة بمجرد أن يُولد الطفل أو
إذا لم يكن باإلمكان إثبات األبوة من خالل عملية طوعية، يُمكن أن يتم إثباتها في إحدى . عاًما 21وقت حتى يصل الطفل إلى 

بمجرد أن يتم إثبات األبوة، ستُرسل معلومات األب . جلسات االستماع بمحكمة األسرة حيث سيتم إصدار أمر لالعتراف بالبنوة
يحتفظ سجل األبوة المفترضة بسجل لآلباء الشرعيين ). Putative Father Registry, PFR(ضة إلى سجل األبوة المفتر

 .بوالية نيويورك ويُمكن أن يتم الرجوع إليه في أمور الميراث والتبني وأي أمور قانونية أخرى تتطلب إخطار والد الطفل

 )DNA(اختبار الحمض النووي 
قم بالرجوع إلى أمين سجل المواليد في المستشفى أو االتصال بوحدة خدمات إذا كان هناك أي شكوك حول هوية األب، 

للحصول على معلومات حول اختبار الحمض  5008-221 (929)التواصل التابعة لمكتب تنفيذ أوامر إعالة الطفل على الرقم 
قدم بطلب إجراء اختبار الحمض إذا كنت متزوًجا أو تم إصدار أمر إعالة طفل بالفعل، يجب أن تت. النووي منخفض التكلفة

إذا كانت نتيجة اختبار الحمض النووي سلبية بالنسبة لألب المزعوم، فلن يتم إنهاء أمر إعالة الطفل . المحكمة النووي إلى
 . سيلزم عقد جلسة استماع بالمحكمة وسيقوم قاضي اإلعالة باتخاذ قرار يكون في مصلحة الطفل. أوتوماتيكيًا

 لة الطفإصدار أوامر إعال
يجب أن . يتم اتخاذ قرار بشأن قيمة أمر إعالة الطفل في إحدى جلسات االستماع بمحكمة األسرة في حضور أحد قضاة اإلعالة

تعني اإلعالة الطبية تسديد مدفوعات تغطية التأمين الصحي ومدفوعات . يحتوي أمر اإلعالة على إعالة مادية وإعالة طبية
قد يتم إثبات األبوة في المحكمة، إذا لزم األمر، . يتضمن األمر أيًضا نفقات التعليم ورعاية الطفلقد . التأمين المشتركة للطفل

يُتوقع من كال الوالدين حضور جلسة االستماع وإحضار أكبر قدر من المعلومات حتى يتمكن . باإلضافة إلى أمر إعالة الطفل
 .قاضي اإلعالة من إصدار أمر إعالة الطفل

 إعالة الطفل تحصيل مدفوعات
التابعة لمكتب تنفيذ ) Support Collection Unit, SCU(إذا كان األمر مستحق الدفع عبر وحدة تحصيل نفقات اإلعالة 

أوامر إعالة الطفل، فسيتم تحصيل المدفوعات المستحقة على ولي األمر غير الحاضن بشكل منتظم وسيتم إرسالها إلكترونيًا عن 
مباشر في البنك الذي يتعامل معه ولي األمر الحاضن أو عبر برنامج بطاقات ماستركارد المدينة بنظام طريق اإليداع ال

EPPICard سيتم إلحاق عمالء إعالة الطفل الجدد ببرنامج بطاقات ماستركارد المدينة بنظام . التابع لوالية نيويورك
EPPICard انتقل إلى األسفل  .اع المباشر إلى البنك الذي يتعاملون معهأوتوماتيكيًا مع وجود خيار التحويل إلى نظام اإليد)

لن يقوم مركز المعامالت التابع لوالية نيويورك بإرسال  )للوصول إلى نموذج طلب التحويل لنظام اإليداع المباشر. 4لصفحة 
 .شيكات بعد اآلن إال في حالة وجود ظروف شاقة

من مبلغ إعالة ) دوالر لطفلين أو أكثر 200(دوالر  100اإلعانات المالية بأول  سيحتفظ أولياء األمور الحاضنين الذين يتلقون
هذا المبلغ يُسمى مبلغ إضافي أو إعانات إضافية ويتم دفعه إلى العميل عبر نظام التحويل . الطفل الذي يتم تحصيله كل شهر

خدام باقي أموال إعالة الطفل التي تم بينما يتم است). Electronic Benefit Transfer, EBT(اإللكتروني للمخصصات 
 .تحصيلها للمساعدة في تسديد الدين إلى الحكومة المتمثل في المخصصات النقدية التي تم دفعها لولي األمر الحاضن

 تنفيذ أوامر إعالة الطفل
ة الطفل السلطة إذا تخلف ولي األمر غير الحاضن عن سداد مدفوعات إعالة الطفل، فسيكون لدى مكتب تنفيذ أوامر إعال

إذا تبين أن اإلجراءات اإلدارية غير فعالة أو غير مناسبة . آلية مختلفة/الالزمة لتنفيذ أوامر إعالة الطفل من خالل وسائل إدارية
 :  لتحصيل مدفوعات إعالة الطفل، فقد يلزم اللجوء إلى تدخل المحكمة لتنفيذ أمر اإلعالة
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 إجراء بأي المحكمة قيام يلزم ال — اآللية/اإلدارية اإلجراءات
 الدين تسديد يتم حتى مؤقت بشكل تحصيلها يتم التي الطفل إعالة مدفوعات مقدار زيادة •
 مصادرة مرتجعات الضرائب •
 مصادرة جوائز اليانصيب •
 مصادرة األمالك •
 تعليق رخصة القيادة •
  إبالغ مكاتب االئتمان •
 اإلحالة إلى إدارة الشؤون الضريبية والمالية •
 رفض إصدار جوازات السفر وتجديدها •
 رفض إصدار الرخص التجارية والمهنية وتجديدها بمدينة نيويورك  •

 بالمحكمة استماع جلسة عقد يلزم — القضائية اإلجراءات
 الممتلكات على الحجز •
 )STEP( العمل برامج أحد في المشاركة •
 إضافة الفوائد مع مالي قضائي حكم فرض •
 والحرفية والتجارية المهنية الرخص تعليق •
 اإلحالة إلى المحاكمة الجنائية •
 السجن/االعتقال •

 تعديل أوامر إعالة الطفل
 إذا اإلعالة أمر قيمة تزيد قد. الظروف في جذري تغيير لحدوث نظًرا الطفل إعالة أمر لتعديل التماس تقديم الوالدين من أي بإمكان

 الحاضن غير األمر ولي عانى إذا اإلعالة أمر قيمة تنخفض قد. الطفل تياجاتاح زادت إذا أو الحاضن غير األمر ولي دخل زاد
 13 في الصادرة الطفل إعالة أوامر على بالتعديل الخاصة التالية المحددة المعايير تنطبق. له مخطط غير بشكل دخله انخفاض من

  .التاريخ هذا بعد أو 2010 أكتوبر،

 .فيه التغيير أو تعديله تم مرة آخر منذ أو راألم إدخال تم أن منذ سنوات ثالث مرور •
 تم مرة آخر منذ أو األمر إدخال تم أن منذ أكثر أو% 15 بنسبة الوالدين من ألي الدخل إجمالي في تغيير حدوث •

 يدعي الذي األمر ولي يكون أن ويجب طوعيًا ال الدخل في انخفاض أي يكون أن يجب. فيه التغيير أو تعديله
 .وخبرته وقدراته تعليمه لمستوى مناسب عمل إيجاد حاول قد دخله انخفاض

 لم طالما الظروف في جذري تغيير حدوث بسبب اإلعالة أمر لتعديل التماًسا يقدموا أن المسجونين لألفراد يُمكن •
 .الطفل أو الحاضن األمر ولي ضد إساءة ارتكاب بسبب أو الطفل إعالة نفقات دفع عن تخلفهم بسبب سجنهم يكن

 فيه حدث الذي التاريخ وليس المحكمة، في االلتماس تقديم فيه تم الذي التاريخ من اإلعالة أمر على تغيير أي مفعول سيسري
 . الظروف في تغيير

 المعيشة لنفقات وفقًا التعديل إجراء لتطبيق المحكمة إلى الذهاب دون تزيد أن الطفل إعالة أوامر لمدفوعات يُمكن
)Cost of Living Adjustment, COLA .(الطفل إعالة أوامر مدفوعات من" المعيشة لنفقات وفقًا التعديل" إجراء يزيد 

 الطفل إعالة أوامر تنفيذ مكتب يتولى األسرة، محكمة في عملها يتم التي التعديالت وبخالف. المتزايدة المعيشة لنفقات وفقًا
 إعالة حاالت مراجعة تتم. المحكمة إلى الذهاب دون محدد، اروبمقد المعيشة لنفقات وفقًا بالتعديل الخاصة الزيادات إضافة
 أن يجب. الكمبيوتر أجهزة عبر يعمل نظام بواسطة المعيشة، لنفقات وفقًا التعديل إجراء لتطبيق األهلية لتحديد أوتوماتيكيًا الطفل
 األمور أولياء إخطار سيتم. عامين ي آخرف تعديلها يتم لم طفل إعالة أوامر على تحتوي أو األقل على عامين الحاالت عمر يكون
 . المعيشة لنفقات وفقًا التعديل إجراء لتطبيق مؤهلة حالتهم تصبح عندما

OCSE-377 (A) 
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