نموذج ادعاء المذكرة التحذيرية بإيقاف/إلغاء الرخصة المهنية أو الترفيهية
التعليمات :قد يمكنك تجنب إجراءات اإليقاف/اإللغاء في حالة استالمك معونة مؤقتة أو دخل الضمان التكميلي ( )SSIأو دخلك السنوي أقل من المبلغ
دوالرا أمريكيًا لسنة  2022أو سيصبح أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية بعد سداد التزام اإلعالة الحالي أو
االحتياطي لإلعالة الذاتية البالغ 18,347
ً
المعلومات الموجودة في المذكرة التحذيرية غير صحيحة.
•
•
•
•
•

أكمل القسم  1في حالة ادعائك بأنك تتلقى معونة عامة أو دخل الضمان التكميلي ( ،)SSIأو سيصبح دخلك السنوي أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة
الذاتية.
أكمل القسم  2في حالة ادعائك بأن المعلومات الظاهرة في المذكرة التحذيرية غير صحيحة ،وأنه قد حدث خطأ في الوقائع.
حدد كل المربعات المناسبة واكتب المعلومات المعينة المطلوبة.
اكتب اسمك بأحرف واضحة وقم بالتوقيع على هذا النموذج وتأريخه .أعد هذا النموذج وأي مستندات داعمة لوحدة تحصيل اإلعالة ( )SCUإلى
عنوان الوحدة المذكور في أعلى المذكرة التحذيرية المرفقة في غضون خمسة عشر يو ًما ( )15من تاريخ اإلخطار المرسل إليك بالبريد.
سيُرسل إليك إخطار مكتوب يتضمن القرار الخاص بادعائك.

استخدم الحبر األسود فقط

القسم  :1ادعاء الدخل
ال ينبغي أن اخضع إلجراء إيقاف/إلغاء الرخصة المهنية أو الترفيهية بسبب (حدد كل مربع ينطبق عليك):
حصولي على معونة مؤقتة.
حصولي على معونات دخل الضمان التكميلي (.)SSI
دوالرا أمريكيًا لسنة .)2022
أن دخلي السنوي يقل عن المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية (18,347
ً
دوالرا أمريكيًا لسنة  )2022بعد سداد التزام اإلعالة الحالي.
18,347
أن دخلي السنوي سيكون أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية (
ً
أرفق المستندات التالية طيه لدعم ادعائي (أمثلة :إخطار معونة من إدارة الشؤون االجتماعية المحلية أو خطاب منح دخل الضمان التكميلي ( )SSIمن
إدارة الضمان االجتماعي ،ونسخ من أحدث إقراراتي الضريبية الفدرالية والحكومية للدخل ،ونسخة من نموذج ضريبة خدمة اإليرادات الداخلية واألجور
مرسلة مع اإلقرارات):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

القسم  :2االدعاء بخطأ في الوقائع
أدعي وجود خطأ في الوقائع على النحو التالي (حدد كل مربع ينطبق عليك):
أنا لست الشخص الذي تم تحديده على أنه الوالد غير الحاضن.
أمر اإلعالة غير موجود.
ال تكون مبالغ اإلعالة المتأخرة/مستحقة السداد أكبر من مبلغ اإلعالة المستحق سداده لمدة أربعة أشهر (.)4
ارتكبت وحدة تحصيل اإلعالة ( )SCUخطأ في تحديد المبلغ المدين المستحق إلعالة الطفل.
غير ذلك .قدِّم شر ًحا الدعائك__________________________________ :
_______________________________________________________________________
أرفق المستندات التالية لدعم ادعائي (أمثلة :إثبات الهوية ،ونسخ من األوامر التي تُنهي أو تُلغي أو تُعدل منح اإلعالة):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
تم إكماله وإرساله بواسطة:
______________________________ ______________________________
التاريخ
التوقيع
االسم (بأحرف كبيرة)
معرف الحالة بوالية نيويورك___________________ :
ِّ

_________________

اسم وحدة تحصيل اإلعالة ( )SCUبالمقاطعة____________ :
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