
 

[License Suspension Claim Form 03/23 AR] 
 

 نموذج ادعاء المذكرة التحذیریة بإیقاف/إلغاء الرخصة المھنیة أو الترفیھیة 
 

المبلغ   ) أو دخلك السنوي أقل من SSIقد یمكنك تجنب إجراءات اإلیقاف/اإللغاء في حالة استالمك معونة مؤقتة أو  دخل الضمان التكمیلي (التعلیمات:  
أو سیصبح أقل من المبلغ االحتیاطي لإلعالة الذاتیة بعد سداد التزام اإلعالة الحالي أو     2023دوالًرا أمریكیًا لسنة  19,683االحتیاطي لإلعالة الذاتیة البالغ 

 غیر صحیحة.  المذكرة التحذیریةالمعلومات الموجودة في 
 

)، أو سیصبح دخلك السنوي أقل من المبلغ االحتیاطي لإلعالة  SSIعامة أو دخل الضمان التكمیلي (  في حالة ادعائك بأنك تتلقى معونة  1أكمل القسم   •
 الذاتیة.  

 غیر صحیحة، وأنھ قد حدث خطأ في الوقائع.   المذكرة التحذیریةفي حالة ادعائك بأن المعلومات الظاھرة في    2أكمل القسم  •
 نة المطلوبة.   حدد كل المربعات المناسبة واكتب المعلومات المعی  •
) إلى  SCUاكتب اسمك بأحرف واضحة وقم بالتوقیع على ھذا النموذج وتأریخھ. أعد ھذا النموذج وأي مستندات داعمة لوحدة تحصیل اإلعالة ( •

 ید.  من تاریخ اإلخطار المرسل إلیك بالبر )15خمسة عشر یوًما (المرفقة في غضون   المذكرة التحذیریة عنوان الوحدة المذكور في أعلى 
 سیُرسل إلیك إخطار مكتوب یتضمن القرار الخاص بادعائك. •

 
 استخدم الحبر األسود فقط 

 :  ادعاء الدخل 1القسم 
  ): حدد كل مربع ینطبق علیكال ینبغي أن اخضع إلجراء إیقاف/إلغاء الرخصة المھنیة أو الترفیھیة بسبب ( 

 حصولي على معونة مؤقتة.   
 ). SSIحصولي على معونات دخل الضمان التكمیلي (  
 ). 2023دوالًرا أمریكیًا لسنة   19,683أن دخلي السنوي یقل عن المبلغ االحتیاطي لإلعالة الذاتیة (  
 ) بعد سداد التزام اإلعالة الحالي. 2023دوالًرا أمریكیًا لسنة  19,683حتیاطي لإلعالة الذاتیة (أن دخلي السنوي سیكون أقل من المبلغ اال  
   

) من  SSIة المحلیة أو خطاب منح دخل الضمان التكمیلي ( أرفق المستندات التالیة طیھ لدعم ادعائي (أمثلة: إخطار معونة من إدارة الشؤون االجتماعی  
ة واألجور  إدارة الضمان االجتماعي، ونسخ من أحدث إقراراتي الضریبیة الفدرالیة والحكومیة للدخل، ونسخة من نموذج ضریبة خدمة اإلیرادات الداخلی 

 مرسلة مع اإلقرارات):  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

 : االدعاء بخطأ في الوقائع2القسم 
 ): حدد كل مربع ینطبق علیكأدعي وجود خطأ في الوقائع على النحو التالي ( 

   
 ر الحاضن. أنا لست الشخص الذي تم تحدیده على أنھ الوالد غی   
 أمر اإلعالة غیر موجود.   
 ). 4ال تكون مبالغ اإلعالة المتأخرة/مستحقة السداد أكبر من مبلغ اإلعالة المستحق سداده لمدة أربعة أشھر (  
 ) خطأ في تحدید المبلغ المدین المستحق إلعالة الطفل. SCUل اإلعالة (ارتكبت وحدة تحصی   
 __________________________________ غیر ذلك. قِدّم شرًحا الدعائك:  
          _______________________________________________________________________  

 أرفق المستندات التالیة لدعم ادعائي (أمثلة: إثبات الھویة، ونسخ من األوامر التي تُنھي أو تُلغي أو تُعدل منح اإلعالة):  
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 تم إكمالھ وإرسالھ بواسطة: 
 ______________________________    ______________________________     _________________ 

 التاریخ         التوقیع    االسم (بأحرف كبیرة)  
 

 ) بالمقاطعة:  ____________ SCUاسم وحدة تحصیل اإلعالة ( معّرف الحالة بوالیة نیویورك:  ___________________


	نموذج ادعاء المذكرة التحذيرية بإيقاف/إلغاء الرخصة المهنية أو الترفيهية

