
 

[Restraining Notice Claim Form 08/22] 

 نموذج االدعاء بوجود خطأ في الوقائع و/أو أموال ُمعفاة
 

 التعليمات:   
 يمكنك االدعاء بوجود خطأ في الوقائع و/أو أن حسابك يحتوي على أموال معفاة من التقييد أو فرض الضرائب عليها. 

 . 1إذا كنت تدعي وجود خطأ في الوقائع، فأكمل القسم   •

 . 2 وإذا كنت تدعي أن جزء من األموال المقيدة أو جميعها ُمعفاة من التقييد أو فرض الضريبة عليها، فأكمل القسم •
 NYS Childحدد كل المربعات المناسبة واكتب المعلومات المعينة المطلوبة. أعد هذا النموذج وأي مستندات داعمة بإرسالها إلى العنوان التالي 

Support Processing Center, PO Box 15368, Albany, NY 12212-5368 ( يوًما من تاريخ إرسال  15في غضون خمسة عشر )
 لبريد إليك. تذكر أن تكتب اسمك بأحرف واضحة وأن توقّع وتؤرخ هذا النموذج.هذا اإلخطار با

 
 :  االدعاء بخطأ في الوقائع1القسم 
 (: حدد كل مربع ينطبق عليكأدعي وجود خطأ في الوقائع بسبب ) 

 
 المستحق. ارتكبت وحدة تحصيل اإلعالة خطأ في تحديد مبلغ دين إعالة الطفل   

 أنا لست الشخص الذي تم تحديده على أنه المدعي عليه )المدين المحكوم عليه/الُملتزم المحكوم عليه(.  

 أمر اإلعالة غير موجود.   
 أمر اإلعالة تم إلغائه.    

 
ّم شرًحا الدعائك:  قد 

 ________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ ____________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 
 األوامر التي تُنهي أو تُلغي أو تُعدل منح اإلعالة، وإثبات الهوية، وما إلى ذلك(:أرفق المستندات التالية كدليل )أمثلة: الشيكات الملغاة، ونسخ من  

 _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ _________________

 ______________________________________________________________________ 
  

 : األموال الُمعفاة 2القسم 
 حدد كل ما ينطبق(:يشمل حسابي النوع )األنواع( التالي من األموال ) 

 
 (SSIدخل الضمان التكميلي )  
 المعونة العامة )رفاهية( أو إيراد العمل المحسوب عند حساب منحة المعونة العامة  
 دفعات إعالة الطفل  

 نفقة الزوج)ة( أو دفعات اإلعالة )النفقة(  

 
لشيكات أرفق المستندات التالية لدعم ادعائي )أمثلة: أوامر إعالة من المحكمة أو خطاب منح من الحكومة أو إيصاالت استالم الراتب أو نسخ من ا 

 في حسابك البنكي معفاة(:الُملغاة أو سجالت بنكية تظهر نشاط الحساب في الشهرين األخيرين أو مستندات أخرى توضح أن األموال الموجودة 
 _________________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________________

______________________________________ ________________________________ 

 
 ُمقدم من جانب:

 
   __________________________   _____________________  _____________   _____________________ 

 التاريخ         رقم الهاتف           التوقيع  االسم)بأحرف كبيرة(

 
 _________________________   معّرف الحالة بوالية نيويورك:_______________________   اسم المدعي عليه:

 
 _______________________  ( بالمقاطعة:SCUاسم وحدة تحصيل اإلعالة )


	نموذج الادعاء بوجود خطأ في الوقائع و/أو أموال مُعفاة

