
 

 IWO - Request for Review of Additional Amount 08/23 AR 

 طلب مراجعة المبلغ اإلضافي المشار إلیھ في أمر اقتطاع الدخل/إخطار إعالة الطفل 
یرجى قراءة الجانب اآلخر من ھذا النموذج للحصول على معلومات بخصوص ھذه المراجعة والتعلیمات اإلضافیة. استخدم الحبر  - قبل استكمال ھذا النموذج

 األسود فقط. 
 

الحتیاج  أود طلب مراجعة تستند على الحضانة وا).  IWOال یمكنني دفع المبلغ اإلضافي لإلعالة المشار إلیھ في أمر اقتطاع الدخل/إخطار إعالة الطفل (
 المالي و/أو وصول الدخل السنوي ألقل من المبلغ االحتیاطي لإلعالة الذاتیة والوثائق المرفقة التي تم التعلیم علیھا أدناه. 

 
 الحضانة واالحتیاج المالي  

األطفال ویؤثر اقتطاع الدخل على مقدرتي على إعالة أطفالي  لدي الحضانة الفعلیة لألطفال القصر الخاضعین ألمر اإلعالة، حیث ال یوجد التزام إعالة حالي لھؤالء 
 القصر على النحو الذي یدعمھ ما یلي:

 : إثبات الحضانة الفعلیة
 نسخة من أمر المحكمة یوضح إقامة األطفال القصر معي أو  

 السجالت المدرسیة أو سجالت حكومیة أخرى توضح محل إقامة األطفال أو   

    غیر ذلك (حددھا)  
 :وإثبات على اإلعالة الحالیة المنتھیة

 نسخة من أمر المحكمة یوضح انتھاء أمر اإلعالة الحالي،  
 :وإثبات الدخل

 و بة خدمة اإلیرادات الداخلیة نسخة من أحدث إقراراتي الضریبیة الحكومیة والفدرالیة ونموذج ضری  
نسخة من إیصال استالم الراتب أو خطاب موقّع من صاحب العمل یوضح دخلي الحالي،  

 
 
 

 
 

 أو 
 إثبات بأي معونات ُمتلقاه (مثل ضمان اجتماعي ومعونات تأمین البطالة) و/أو  
     غیر ذلك (حددھا) 

 و 
 نموذج بیان الدخل والنفقات.  

 

 ) SSRالدخل السنوي أقل من المبلغ االحتیاطي لإلعالة الذاتیة ( 
دخلي القابل للتصرف بھ (الدخل مطروح منھ الخصومات المطلوبة...بموجب القانون) لیصبح أقل من المبلغ االحتیاطي لإلعالة   سیقلل المبلغ اإلضافي المطلوب اقتطاعھ من

 ، على النحو الذي یدعمھ ما یلي:2023دوالًرا أمریكیًا لسنة  19,683الذاتیة البالغ 
 

 و بة خدمة اإلیرادات الداخلیة نسخة من أحدث إقراراتي الضریبیة الحكومیة والفدرالیة ونموذج ضری  
 نسخة من إیصال استالم الراتب أو خطاب موقّع من صاحب العمل یوضح دخلي الحالي،  

 أو            
 إثبات بأي معونات ُمتلقاه (مثل: ضمان اجتماعي ومعونات تأمین البطالة)، و/أو 

    غیر ذلك (حددھا) 
 

 تم إكمالھ وإرسالھ بواسطة: 
        التاریخ    (بحروف واضحة)  االسم  

      رقم الضمان االجتماعي    العنوان 
        رقم الھاتف النھاري    

 ) لكل حساب من حساباتك: IWOنیویورك والمقاطعة المدرج في أمر اقتطاع الدخل (معّرف الحالة بوالیة 
 ___________________  المقاطعة  المقاطعة _________________ المعّرف ________________   المعّرف _______________ 

 ____________________  المقاطعة  المقاطعة _________________ المعّرف ________________   المعّرف _______________ 

 ____________________  المقاطعة  المقاطعة _________________ المعّرف ________________   المعّرف _______________ 



 

 IWO - Request for Review of Additional Amount 08/23 AR 

 ار إلیھ في أمر اقتطاع الدخل/إخطار إعالة الطفلعملیة وتعلیمات طلب مراجعة المبلغ اإلضافي المش
بالمبلغ الُمعلن عنھ لمبلغ اإلعالة   المتأخر مستحق إذا كنت مدینًا بمتأخرات، فیجب اقتطاع مبلغ إضافي لیفي بالمتأخرات. إن المبلغ اإلضافي مشموالً 

 ي القسم الثالث: معلومات األمر.، ف1)، في صفحة IWOالدفع المشار إلیھ في أمر اقتطاع الدخل/إخطار اإلعالة (
 

 یمكنك طلب مراجعة المبلغ اإلضافي المطلوب اقتطاعھ لألسباب التالیة: 
 

 لدیك الحضانة الفعلیة لألطفال القصر الخاضعین ألمر اإلعالة، حیث ال یوجد التزام إعالة حالي لھؤالء األطفال ویؤثر اقتطاع الدخل على  •
 مقدرتك على إعالة أطفالك القصر أو

 
سیقلل المبلغ اإلضافي المطلوب اقتطاعھ من دخلك القابل للتصرف بھ (الدخل مطروح منھ الخصومات المطلوبة...بموجب القانون) لیصبح   •

 . 2023دوالًرا أمریكیًا لسنة  19,683أقل من المبلغ االحتیاطي لإلعالة الذاتیة البالغ 
 

 الصفحة. اتبع ھذه الخطوات الثالثة إلكمال طلبك: لطلب مراجعة، استخدم النموذج الموجود على ظھر ھذه 
 

 (√) على المربعات المناسبة في النموذج من أجل:  علّم بعالمة .1

 تحدید سبب (أسباب) طلبك.  •

 تحدید الوثائق التي تقدمھا لدعم طلبك. •

 المعلومات التالیة في أسفل النموذج: قّدم .2

 معلوماتك الشخصیة/معلومات االتصال،  •

 االجتماعي الخاص بك ورقم الضمان  •

جمیع معّرفات الحالة بوالیة نیویورك الخاصة بك (أرقام الحساب) والمقاطعات المدرجة في أمر (أوامر) اقتطاع الدخل   •
 التي استلمتھا.

 
 تطلبھا.ھذا النموذج المكتمل والوثائق الداعمة على عنوان كل مكتب محلي إلعالة الطفل معنّي بالمراجعة التي ارسل   .3

تقدیم الوثائق الداعمة ذات الصلة غیر المدرجة في   • تقدیم الوثائق المحددة لدعم طلبك. إذا كنت ترغب في  یجب علیك 
 النموذج، فعلّم على المربع المعنون "غیر ذلك" عند االقتضاء، وقدم وصفًا للوثائق التي ترسلھا.

ة، فیجب علیك تحدید السبب وراء عدم حاجتك لتقدیم اإلقرار إذا لم تقدم اإلقرارات الضریبیة الحكومیة و/أو الفدرالی  •
 الضریبي (اإلقرارات الضریبیة) في سطر "غیر ذلك" المناسب. 

 . بیان الدخل والنفقاتإذا كان سبب طلبك ھو "الحضانة واالحتیاج المالي"، یجب علیك كذلك تقدیم نموذج  •

تطلب منھ مراجعة المبلغ  ل مكتب محلي إلعالة الطفلكیجب إرسال نسخ من ھذا النموذج والوثائق الداعمة إلى  •
 اإلضافي الذي سیتم اقتطاعھ.

 
 فقون معك أم ال.سیراجع المكتب المحلي إلعالة الطفل نموذج الطلب المكتمل خاصتك والوثائق الداعمة، ثم سیقدم لك قراًرا مكتوبًا یوضح ما إذا كانوا یت 

 
أو جزئي، فسیقوموا بتعدیل حسابك وإرسال أمر اقتطاع دخل ُمعّدل إلى صاحب العمل الخاص  في حالة موافقتھم على طلبك، بشكل كلي   •

 بك ونسخة من أمر اقتطاع الدخل لك. 
 

في حالة عدم موافقتھم على طلبك، لن یحدث أي تغییر للمبلغ اإلضافي الذي سیتم اقتطاعھ الخاص بك. سیعتمد القرار فقط على النظر في   •
 یة والنتائج ووثائق وحدة تحصیل اإلعالة وأي وثائق داعمة قدمتھا. أوامر المحكمة المعن 

 
 سیكون القرار الكتابي ھو القرار النھائي. •
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