طلب القيام بترتيبات الدفع أو طعن إيقاف امتيازات القيادة
جراء عدم دفع إعالة الطفل
يمكنك إرسال طلب للقيام بترتيبات الدفع لتجنب إيقاف امتيازات القيادة خاصتك أو يمكنك طعن إيقاف امتيازات القيادة خاصتك من خالل إكمال هذا النموذج
وإرساله إلى وحدة تحصيل اإلعالة ( )SCUفي غضون خمس وأربعين ( )45يو ًما من تاريخ اإلخطار المرفق.
•
•

أكمل الجزء األول لطلب ترتيبات دفع لتجنب إيقاف امتيازات القيادة خاصتك.
أكمل الجزء الثاني لطعن إيقاف امتيازات القيادة خاصتك.

استخدم الحبر األسود فقط

الجزء األول طلب ترتيبات الدفع
.1

أرغب في القيام بترتيب دفع .أرفق طيه المستندات المطلوبة التالية:
إقرار رسمي نافذ ومتحقق من صحته لصافي الثروة يوضح الدخل الخاص بي من جميع المصادر واألصول السائلة
والممتلكات ،و
نسخة من رخصة القيادة الخاصة بي ،و
نسخة من أحدث إقراراتي الضريبية الفدرالية والحكومية ونموذج ضريبة خدمة اإليرادات الداخلية ونسخة من إخطار بعدم تقديم الطلب مستلم
من مصلحة الضرائب ،و
إيصال استالم الراتب أو خطاب موقّع من صاحب العمل ينص على دخلي الحالي و/أو
إثبات بأي معونات ُمتلقاه (مثل :ضمان اجتماعي ومعونات تأمين البطالة) ،و
شهرا ()18
التاريخ الوظيفي لمدة ثمانية عشر
ً

اقرأ ما يلي بعناية:
قد تتمكن من الحصول على نموذج إقرار رسمي بصافي الثروة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج إعالة الطفل بوالية نيويورك علي:
 ،childsupport.ny.govأو من خالل االتصال بالرقم المجاني لخط مساعدة برنامج إعالة الطفل بوالية نيويورك على ( 888-208-4485الهاتف
النصي) ،(866-875-9975 (TTYمن االثنين وحتى الخميس من الساعة  8:00ص حتى  7:00م .يمكن العثور على قائمة بمقدمي خدمات تحويل
المكالمات المعترف بهم على (.)www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers
إذا تقرر أنك مؤهل للقيام بترتيبات الدفع ،سنتواصل معك لمناقشة اإلجراءات التالية كما يلي:
• سيُطلب منك تقديم إفادة رسمية باإلقرار بالحكم إلجمالي المبلغ المستحق عليك .سيحسب ذلك مبلغ اإلعالة مستحق السداد في الحكم ،والذي سيترتب عليه
فائدة بمعدل سنوي يبلغ  9في المئة وفقًا لقانون والية نيويورك.
ً
• ستحتاج بعد ذلك إلى تنفيذ ترتيب دفع ُمرضي لدفع اإلعالة من خالل مصادرة الدخل ،وفقا للفقرة  5241من قانون وقواعد الممارسة المدنية والتي
تتضمن استقطاعات كافية لضمان االمتثال بااللتزام باإلعالة الحالية وفرض مبلغ إضافي على مبلغ اإلعالة المتأخر المستحق ،أو االتفاق على سداد
الدفعات مباشرة ً لنا مقابل ما تدين به بمبلغ متناسقًا مع المبلغ الذي كان من المفترض سداده في حالة مصادرة الدخل.
• يتضمن تنفيذ ترتيب الدفع ال ُمرضي توقيع وإثبات ان ستقوم بإخطار وحدة تحصيل اإلعالة ( )SCUبأي تغيير مستقبلي في العنوان حتى يحين وقت
انتهاء التزامك بدفع اإلعالة.
في حالة رفض طلبك للقيام بترتيبات الدفع ،ستُخطرك إدارة المركبات اآللية بوالية نيويورك بإيقاف امتيازات القيادة خاصتك.

الجزء الثاني الطعن
.2

أرغب في طعن إيقاف رخصة قيادتي بسبب (حدد كل المربعات التي تنطبق):
أ.

أنا لست الشخص الذي تم تحديده على أنه مدين بنفقة إعالة الطفل ،على النحو الذي يدعمه ما يلي:
نسخة من رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الخاصة بي
نسخة من جواز السفر أو بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بي
غير ذلك ___________________________________
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ب .لست خاضعًا ألمر من المحكمة لدفع نفقة اإلعالة ،أو أن أمر اإلعالة الخاص بي قد أُلغي أو تم إنهاؤه أو لم تُصدره المحكمة مطلقًا وال توجد
متأخرات لنفقة إعالة الطفل ،على النحو الذي يدعمه ما يلي:
نسخة من أمر المحكمة بإلغاء أمر نفقة إعالة الطفل الخاص بي أو إنهاءه
غير ذلك ___________________________________
ج.

المبلغ الموضح على أنه مستحق غير صحيح و/أو ال يساوي أربعة أشهر ( )4على األقل من التزام اإلعالة الحالي خاصتي،
على النحو الذي يدعمه ما يلي:
نسخة (من األمام والخلف) من شيك أو حوالة بريدية ملغاة أودعت بواسطة وكالة إعالة الطفل ولكن لم تتم إضافتها إلى حسابي
الوثائق التي تدعم ادعائي بأن نفقة إعالة الطفل الخاصة بي لم يتم حسابها بدقة
نسخة من أمر المحكمة الخاص بي بتعديل أمر نفقة إعالة الطفل الخاصة بي أو تحديد المبلغ المستحق
غير ذلك ____________________________________

د.

تلقيت معونة مؤقتة و/أو دخل الضمان التكميلي ( ،)SSIعلى النحو الذي يدعمه ما يلي:
نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بي ،و
نسخة من خطاب التحقق من المعونات التي أحصل عليها
غير ذلك (حددها) ___________________________________

هـ.

دوالرا أمريكيًا لعام  2022أو بعد دفع التزام اإلعالة الحالي خاصتي ،يصبح
إن دخلي أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية البالغ 18,347
ً
الدخل القابل للتصرف به الخاص بي أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية ،على النحو الذي يدعمه إثبات الدخل المرفق طيه:
إقرار رسمي نافذ ومتحقق من صحته لصافي الثروة يوضح الدخل الخاص بي من جميع المصادر واألصول
السائلة والممتلكات (مالحظة :احصل على نموذج إقرار رسمي بصافي الثروة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج إعالة الطفل
بوالية نيويورك علي ،childsupport.ny.gov :أو من خالل االتصال بالرقم المجاني لخط مساعدة برنامج إعالة الطفل بوالية
نيويورك على ( 888-208-4485الهاتف النصي ) ،)866-875-9975 (TTYمن االثنين وحتى الخميس من الساعة  8:00ص
حتى  7:00م .يمكن العثور على قائمة بمقدمي خدمات تحويل المكالمات المعترف بهم على
( )www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providersو
نسخة من رخصة القيادة الخاصة بي و
نسخة من أحدث إقراراتي الضريبية الفدرالية والحكومية ونموذج ضريبة خدمة اإليرادات الداخلية ونسخة من إخطار بعدم تقديم الطلب
مستلم من مصلحة الضرائب و
إيصال استالم الراتب أو رسالة موقّعة من صاحب العمل  -إن وجدت  -تنص على دخلي الحالي و إثبات بأي معونات ُمتلقاه (مثل :ضمان
اجتماعي ومعونات تأمين البطالة) و
شهرا ()18
التاريخ الوظيفي لمدة ثمانية عشر
ً

و.

سبب آخر:
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

إذا تقرر أن دخلك أقل أو سيصبح أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية ،سنتواصل معك لمناقشة اإلجراءات التالية كما يلي:
•
•

لتجنب إيقاف امتيازات القيادة خاصتك ،سيُطلب منك تقديم إفادة رسمية بإقرار الحكم إلجمالي المبلغ المستحق عليك .سيحسب ذلك مبلغ اإلعالة المستحق
السداد في الحكم ،والذي سيستحق عليه فائدة بمعدل سنوي  9في المئة وفقًا للقانون.
سيُتطلب منك كذلك تنفيذ والتحقق من صحة الحكم بإخطارك لوحدة تحصيل اإلعالة بأي تغيير مستقبلي في العنوان حتى االنتهاء من التزامك بدفع
اإلعالة.

إذا قدمت طعن ألي سبب من األسباب المذكورة أعاله ،سنرسل لك قرارنا بشأن الطعن خاصتك في غضون خمسة وسبعين يو ًما ( )75من تاريخ اإلخطار
المرفق.
معرف الحالة بوالية نيويورك___________________ :
ّ
االسم بأحرف واضحة_______________________ :
التوقيع_______________________________ :
____________________________

رقم الضمان االجتماعي______-____-______ :
رقم الهاتف____________________ )_____( :
التاريخ:
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