ادعــم طفـلك
مادياً ومعنوياً

كيف أقوم بمتابعة حسابي؟
ميكنك الحصول عىل املعلومات الخاصة بحسابك عن
طريق اإلنرتنت من  childsupport.ny.govأو باالتصال
بالرقم .)TTY 866 875-9975( )818( 4485-208من
مصلحتك متابعة حسابك للتأكد من تلقي الدفعات
بالكامل ويف مواعيدها .ستحتاج إىل رقم التعريف الشخيص
( )PINللوصول إىل املعلومات عىل موقع الويب.

كيف احصل على رقم التعريف الشخصي ()PIN؟
لطلب الحصول عىل رقم  ،PINاتصل بخط املساعدة إلعالة
الطفل أو ارسل خطاباً موقعاً يتضمن اسمك ورقم الضامن
االجتامعي ( )SSNورقم (أرقام) الحساب والعنوان إىل:
ATTN: PIN
New York State Child Support
Processing Center
PO Box 15365
Albany, NY 12212-5365

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

حقائق إعالة ونفقة الطفل للوالد
غري الحاضن

otda.ny.gov
)Pub-4944-AR (Rev. 08/15

ماذا يحدث في حالة حدوث تغير في وضع حضانة
الطفل أو إذا لم يعد طفلي يقيم مع الوالد الحاضن؟
يف حالة وجود تغيري يف الظروف ،مثل أن الطفل مل يعد
يقيم مع ويل األمر الذي ميلك حق الحضانة ،يجب أن تقدم
التامساً بالتعديل إىل محكمة األرسة يف أقرب فرصة ممكنة.
ماذا يحدث إذا لم ادفع إحدى الدفعات؟
تتابع إدارة إعالة الطفل ميعاد استحقاق عمليات الدفع
ودفعها .ويف حالة عدم الدفع أو تأخره ،يصبح حسابك
متأخرا ً ،وتتم اإلشارة إليه أيضاً بـكلمة " "arrearsأي
"متأخرات" .عندما يصبح الحساب متأخرا ً ،فإنه يتسبب يف
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات التنفيذية التلقائية املختلفة،
وتتضمن تجميد رخصة قيادتك والحجز عىل اسرتدادك
الرضيبي واإلبالغ عن الدين لوكاالت االئتامن ورفض طلب
جواز السفر وغريها من اإلجراءات .لذا فمن مصلحتك
التأكد من دفع املبلغ بالكامل يف موعده.

لماذا تعتبر إعالة الطفل أمراً هاماً؟
تعترب إعالة الطفل أمرا إلزاميا من املحكمة لك لتلبية احتياجات طفلك املادية .قد يجب عليك توفري تغطية التأمني الصحي
لطفلك للمساعدة عىل التأكد من قدرة طفلك عىل الحصول عىل الرعاية الطبية .باإلضافة إىل ذلك قد تقوم املحكمة بإضافة مبلغ
لتغطية رعاية الطفل أو مرصوفات تعليمه .حتى إذا مل تكن تقيم مع طفلك ،فسيظل طفلك يف حاجة لوجودك يف حياته .ال تدع
أية مشاكل مع ويل األمر الذي ميلك حق الحضانة متنعك من تسديد إعالة الطفل.
هل توجد صلة بين تسديد إعالة الطفل وبين حق زيارة
طفلي؟
يجب عليك تحديث معلوماتك عند انتقالك أو قيامك بتغيري
عملك .ميكنك القيام بذلك باالتصال برقم خط املساعدة يف
إعالة الطفل .)TTY 866-875-9975( 4485-208-888
ماذا يجب أن أفعل إذا فقدت عملي أو تعذر علي العمل
نتيجة لمرض أو إصابة؟
يف حالة فقدان العمل أو عدم القدرة عىل العمل أو تعذر
دفع املبالغ الخاصة بإعالة الطفل ،ستحتاج إىل تقديم التامس
بالتعديل ملحكمة األرسة لطلب تغيري املبلغ املطلوب منك
دفعه .يجب تقديم التامس بالتعديل يف أقرب فرصة ممكنة
ألنه إذا قررت املحكمة تخفيض املبلغ املستحق الحايل ،فسيعود
التخفيض إىل تاريخ تقديم االلتامس فقط.

يعتمد األطفال عىل دعم كال الوالدين .تربية األطفال
تعترب عملية مكلفة ،فيجب عىل األب واألم املشاركة يف
دفع تكاليف األشياء التي قد يحتاج إليها الطفل ،اآلن ويف
املستقبل .قد توفر لطفلك فرصة النجاح يف الحياة من
خالل تسديد إعالة الطفل.

ماذا يحدث إذا قمت بالدفع إلى الوالد الحاضن بشكل
مباشر؟

هل توجد صلة بين تسديد إعالة الطفل وبين حق زيارة
طفلي؟

إذا كان أمر املحكمة ينص عىل أنه يجب عليك الدفع من
خالل إدارة إعالة الطفل ،فال تقم بالدفع إىل الوالد الحاضن
بشكل مبارش .إذا اخرتت الدفع إىل الوالد الحاضن بشكل
مبارش ،ال تستطيع إدارة إعالة الطفل احتساب هذه الدفعات.
كذلك ،قد تعترب املحكمة أن مثل هذه الدفعات املبارشة عبارة
عن هدايا وليست مبالغ مدفوعة مقابل إعالة الطفل.

ال .عملية تسديد إعالة الطفل تعترب عملية منفصلة عن
حق زيارة طفلك .ال ميكنك التوقف عن تسديد إعالة
الطفل ألنه قد تم حرمانك من حق الزيارة .إذا كان حق
الزيارة يعترب مشكلة ،فيجب تقديم التامس إىل محكمة
األرسة الستصدار أمر زيارة.

كيف وأين أقوم بالدفع؟
إذا كنت موظفاً ،سرتسل إدارة إعالة الطفل أمر خصم من
الدخل ( )IWOإىل رب عملك ليتم خصم املبلغ املخصص
إلعالة الطفل من راتبك مبارشةً .قد تكون هناك فرتة متتد إىل
عدة أسابيع بني وقت جلسة االستامع الخاصة بك ووقت تلقي
رب عملك ألمر الخصم من راتبك وبدء تسديده للمبلغ .يجب
أن تقوم بإرسال دفعاتك بنفسك إىل إدارة إعالة الطفل حتى ال
تتأخر يف عمليات الدفع .إذا كنت عاطال عن العمل أو كنت
تنتقل من عمل إىل آخر ،ستحتاج إىل إرسال دفعاتك إىل إدارة
إعالة الطفل عىل العنوان التايل:

لماذا يتوجب علي دفع إعالة طفلي؟

New York State Child Support
Processing Center
PO Box 15363
Albany, NY 12212-5363

قم بتضمني اسمك وعنوانك ورقم (أرقام) حساب إعالة الطفل،
واسم املقاطعة ورقم الضامن االجتامعي ( )SSNعىل جميع
املبالغ املدفوعة.

