كيف يمكنك مساعدتنا على مساعدتك؟

خدمات
إعالة الطفل

عندما تتصل بخط املساعدة الخاص بإعالة الطفل أو زيارة مكتب تنفيذ
إعالة الطفل املحيل ،كن مستعدا لتوفري أكرب قدر من املعلومات عن
نفسك والطفل (األطفال) والوالد الذي ال ميلك حق حضانة الطفل.

يرجى توفري أكرب قدر من املعلومات مبا يف ذلك ما ييل عن
الوالد الذي ال ميلك حق حضانة الطفل:
•االسم بالكامل وتاريخ امليالد.
•العنوان الحايل أو العنوان األخري ورقم الهاتف.
•عنوان العمل الحايل أو األخري ورقم هاتف العمل.
•رقم الضامن االجتامعي (يظهر عىل كعوب شيكات الرواتب القدمية
وعىل سجالت ال رضائب والسجالت العسكرية أو الطبية).
•معلومات الدخل (سجالت ال رضائب ،أرومة شيك ال راتب ،السجالت
املرصفية والتجارية).
•معلومات حول تغطية التأمني الصحي.

توفري معلومات أخرى مفيدة مثل:

•شهادة ميالد الطفل.
•شهادة إثبات األبوة أو أمر النسب.
•رخصة زواجك.
•أمر طالقك أو اتفاقية االنفصال.
•أية أوامر خاصة بإعالة الطفل متتلكها بالفعل.
•معلومات دخلك (سجالت ال رضائب وقسائم الدفع والسجالت املرصفية).
•معلومات عن املرصوفات املتعلقة بطفلك واالحتياجات الخاصة به.
•معلومات عن تغطية الرعاية الصحية املتوفرة لك.

childsupport.ny.gov
)888-208-4485 (TTY 866-875-9975

لكل طفل الحق يف الحصول
عىل اإلعالة من كال األبوين.

otda.ny.gov
)Pub-1950-AR (Rev. 08/15

كيف يمكنك االتصال بنا؟

للحصول عىل معلومات عامة حول برنامج إعالة الطفل قوموا بزيارة
موقع واليــة نيـويـورك إلعالة الطفل عىل  childsupport.ny.govأو
اتصلوا بالرقم  .)TTY 866-875-9975( 888-208-4485ميكنكم العثور
عىل طلب خدمات إعالة الطفل من عىل املوقع أو يف مكتب إعالة الطفل
املحيل.

تنفيذ اإلعالة  -إدارياً

ستقوم وحدة التنفيذ بإرسال أمر حجز الدخل إىل رب عمل الوالد الذي ليس له
حق الحضانة تأمره فيه بتحويل الدفعات حسب ما جاء يف أمر املحكمة .ميكن
لوحدة تحصيل اإلعالة أيضا أن تقوم بتحصيل اإلعالة غري املدفوعة من خالل
حجز األموال التي يتم اسرتدادها من رضيبة الدخل الفدرالية والخاصة بالوالية
وجوائز اليانصيب والحسابات املرصفية ،وتعليق رخصة القيادة ومنع إصدار
جوازات السفر وإخطار وكاالت التبليغ عن االئتامن بدفعات إعالة الطفل غري
املسددة .كذلك ميكن أن تقوم وحدة تحصيل اإلعالة بتحويل مسألة التحصيل
إىل دائرة ال رضائب واملالية يف والية نيويورك.

تنفيذ أمر اإلعالة – املحكمة

إذا مل تكن عملية التنفيذ اإلداري ناجحة ،تستطيع  SCUمساعدتك عىل تقديم
التامس تنفيذ إىل محكمة األرسة .لتنفيذ أمر اإلعالة ،ميكن للمحكمة أن تصدر
ق رارات مالية واألمر بعقد جلسة استامع لوقف ت راخيص األعامل أو املهن أو
الرتفيه أو التوظيف التي أصدرتها الوالية أو إصدار أحكام م راقبة أو سجن.

مستحقات التأمني الصحي
اإلثبات والتنفيذ

يكفل القانون حق طفلك يف الحصول عىل تغطية تأمني صحي ،إذا توفرت
من خاللك أو من خالل األب الذي ال ميلك حق الحضانة .سنساعدك يف تقديم
التامس إىل محكمة األرسة للحصول عىل هذه التغطية وتنفيذها إن توفرت من
خالل رب العمل الذي يعمل لديه الوالد الذي ال ميلك حق الحضانة.

املراجعة والتعديل

تستطيع وحدة التنفيذ بشكل دوري م راجعة أمر الدعم الخاص بك بناء عىل
طلبك ،وإذا كنت مؤه الً ،سيتم تطبيق تعديل التكلفة املعيشية للمبلغ الخاص
بإعالة الطفل.

التعديل

تستطيع وحدة التنفيذ مساعدتك عىل تقديم التامس لتعديل أمر إعالة الطفل
استنادا إىل تغيري جوهري يف الظروف ،أو تغيري يف دخل أي من الوالدين بقدر
 15%أو أك رث.

الخدمات القانونية

تستطيع وحدة التنفيذ مساعدتك يف تقديم التامس لتعديل أمر إعالة الطفل
استنادا إىل تغيري يف الحضانة أو خسارة أي من الوالدين لوظيفته أو عدم قدرته
عىل العمل.

تحديد اإلعالة

للحصول عىل اإلعالة لطفلك التي تستحقها مبوجب القانون ،تحتاج إىل
أمر إعالة من املحكمة .سنساعدك عىل تقديم التامس إىل محكمة األرسة
للحصول عىل أمر إعالة يعتمد عىل إرشادات رعاية الطفل التالية.

النسب املئوية

يتم احتساب مبلغ إعالة الطفل األسايس الذي يلتزم به أب الطفل الذي
ال ميلك حق الحضانة كنسبة مئوية ثابتة من دخل الوالدين اإلجاميل
ويعتمد عىل عدد األطفال املعنيني باألم ر.
طفل واحد %17.....................................................................
طفالن%25............................................................................
 3أطفال%29.........................................................................
 4أطفال%31.........................................................................
 5أطفال أو أكرث %35...............................................عىل األقل

يستطيع برنامج تنفيذ إعالة الطفل في والية نيويورك العمل
معك على:

•إثبات األبوة القانونية للطفل.
•العثور عىل الوالد الذي ال ميلك حق حضانة الطفل.
•الحصول عىل أمر إعالة الطفل من املحكمة ،مبا يف ذلك ق رار تغطية
للرعاية الصحية ،ورعاية الطفل وتكاليف الدراسة.
•تحصيل مبالغ دفعات إعالة الطفل من الوالد الذي ال ميلك حق حضانة
الطفل.
•اتخاذ الخطوات الالزمة عندما تكون هناك إعالة طفل غري مسددة.
•م راجعة طلب اإلعالة الخاص بك للحصول عىل املزيد من اإلعالة اعتامدا ً
عىل تغري تكلفة املعيشة.
•املساعدة يف تقديم التامس التعديل.
•تنفيذ أي من هذه اإلج راءات عرب حدود الواليات.

من هو المؤهل للحصول على الخدمات؟

أي والد أو ويص أو موفر رعاية لطفل تحت سن  21ويحتاج اإلعالة.

يخصم من دخل الوالد فيام يخص اإلعالة بعض ال رضائب الفدرالية
واملحلية والضامن االجتامعي .يتضمن الدخل الذي يحتسب ألغ راض
اإلعالة تعويضات العامل عن اإلعاقة ومخصصات البطالة وغريها من
أشكال الدخل األخرى .يتم تطبيق النسب املئوية تقريب اً عىل جميع
اإلي رادات األبوية بحد أقىص  141,000دوالر (يف  .)2014يتغري الحد األقىص
كل عامني (ملعرفة الحد األقىص للعام الحايل زوروا childsupport.
.)ny.gov

ما هي خدمات إعالة الطفل؟

باإلضافة إىل املبلغ املحدد بالنسبة املئوية ،يجب أن تقوم املحكمة
بزيادة قيمة املبلغ األسايس إلعالة الطفل لتغطية أية مرصوفات
مستقبلية معقولة خاصة بالرعاية الصحية ال يغطيها التأمني .قد تقرر
املحكمة أيض اً زيادة املبلغ األسايس بحيث يغطي املرصوفات املعقولة
الخاصة برعاية الطفل إذا كان األب الذي ميلك حق الحضانة يعمل أو
يدرس أو منضم إىل برنامج تدريب مهني .كام قد تقوم املحكمة بزيادة
املبلغ األسايس لتغطية مرصوفات التعليم املعقولة للطفل.

إثبات األبوة

مبالغ أخرى

تحصيل اإلعالة

ستصدر املحكمة أم را ً للوالد الذي ليس لديه حق الحضانة بدفع إعالة
الطفل إىل وحدة تحصيل اإلعالة .ستتعقب الوحدة جميع املبالغ املدفوعة
وترسلها عىل الفور إىل الوالد الذي ميلك حق الحضانة .ميكن لآلباء الحصول
عىل معلومات حول التسديد باستخدام رقم التعريف الشخيص ()PIN
الخاص بهم من خالل زيارة موقع واليــة نيـويـورك إلعالة الطفل عىل
 childsupport.ny.govأو االتصال بالرقم  .888-208-4485إذا مل يكن لديك
رقم  PINاتصل بالرقم )TTY 866-875-9975( 888-208-4485

إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول عىل املعونة العامة أو كنت ممن
يتلقونها حالي اً ،سيتم توفري خدمات إعالة الطفل بشكل تلقايئ ما مل يكن
السعي وراء خدمات إعالة الطفل قد يتسبب يف رضر مادي أو معنوي لك
أو لطفلك.
مبجرد أن تقوم بتقديم الطلب ،يقوم الربنامج الخاص بنا بتوفري الخدمات
التالية .تتوفر هذه الخدمات سواء كان الوالد الذي ال ميلك حق حضانة
الطفل يقيم داخل حدود والية نيويورك أو خارجها .سيتم تحصيل مبلغ
 25دوالر كرسم خدمات سنوية عندما تتلقى خدمات إعالة الطفل يف أي
سنة إذا مل تكن قد تلقيت من قبل املعونة املؤقتة للعائالت املحتاجة
( )TANFوتقوم خدمات إعالة الطفل بتحصيل مبلغ  500دوالر عىل األقل
أثناء السنة املالية الفدرالية (تبدأ يف األول من أكتوبر من كل عام).

إذا ما دعت الحاجة ،ميكننا مساعدتك عىل إثبات األبوة القانونية سواء
بشكل طوعي أو من خالل محكمة األرسة عن طريق تقديم التامس إلثبات
األبوة .كام نقوم أيض اً بالرتتيب للخضوع الختبار الحمض النووي ()DNA
للمساعدة عىل تحديد األبوة.

العثور عىل اآلباء الذين ال ميلكون حق حضانة الطفل

إذا مل تكن تعرف مكان إقامة أو عمل الوالد الذي ال ميلك حق حضانة
الطفل ،يتم االستعانة بأجهزة الكمبيوتر وعمليات البحث املحيل للعثور
عليه/عليها.

