طلب مراجعة المبلغ اإلضافي المشار إليه في أمر اقتطاع الدخل/إخطار إعالة الطفل
قبل استكمال هذا النموذج  -يرجى قراءة الجانب اآلخر من هذا النموذج للحصول على معلومات بخصوص هذه المراجعة والتعليمات اإلضافية .استخدم الحبر
األسود فقط.

ال يمكنني دفع المبلغ اإلضافي لإلعالة المشار إليه في أمر اقتطاع الدخل/إخطار إعالة الطفل ( .)IWOأود طلب مراجعة تستند على الحضانة واالحتياج
المالي و/أو وصول الدخل السنوي ألقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية والوثائق المرفقة التي تم التعليم عليها أدناه.
الحضانة واالحتياج المالي
لدي الحضانة الفعلية لألطفال القصر الخاضعين ألمر اإلعالة ،حيث ال يوجد التزام إعالة حالي لهؤالء األطفال ويؤثر اقتطاع الدخل على مقدرتي على إعالة أطفالي
القصر على النحو الذي يدعمه ما يلي:
إثبات الحضانة الفعلية:
نسخة من أمر المحكمة يوضح إقامة األطفال القصر معي أو
السجالت المدرسية أو سجالت حكومية أخرى توضح محل إقامة األطفال أو
غير ذلك (حددها)
وإثبات على اإلعالة الحالية المنتهية:
نسخة من أمر المحكمة يوضح انتهاء أمر اإلعالة الحالي،
وإثبات الدخل:
نسخة من أحدث إقراراتي الضريبية الحكومية والفدرالية ونموذج ضريبة خدمة اإليرادات الداخلية و
نسخة من إيصال استالم الراتب أو خطاب موقّع من صاحب العمل يوضح دخلي الحالي،
أو
إثبات بأي معونات ُمتلقاه (مثل ضمان اجتماعي ومعونات تأمين البطالة) و/أو
غير ذلك (حددها)
و
نموذج بيان الدخل والنفقات.
الدخل السنوي أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية ()SSR
سيقلل المبلغ اإلضافي المطلوب اقتطاعه من دخلي القابل للتصرف به (الدخل مطروح منه الخصومات المطلوبة...بموجب القانون) ليصبح أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة
دوالرا أمريكيًا لسنة  ،2022على النحو الذي يدعمه ما يلي:
الذاتية البالغ 18,347
ً
نسخة من أحدث إقراراتي الضريبية الحكومية والفدرالية ونموذج ضريبة خدمة اإليرادات الداخلية و
نسخة من إيصال استالم الراتب أو خطاب موقّع من صاحب العمل يوضح دخلي الحالي،
أو
إثبات بأي معونات ُمتلقاه (مثل :ضمان اجتماعي ومعونات تأمين البطالة) ،و/أو
غير ذلك (حددها)

تم إكماله وإرساله بواسطة:
االسم (بحروف واضحة)

التاريخ

العنوان

رقم الضمان االجتماعي
رقم الهاتف النهاري

معرف الحالة بوالية نيويورك والمقاطعة المدرج في أمر اقتطاع الدخل ( )IWOلكل حساب من حساباتك:
ّ
المعرف ________________
المعرف _______________ المقاطعة _________________
ّ
ّ

المقاطعة ___________________

المعرف ________________
المعرف _______________ المقاطعة _________________
ّ
ّ

المقاطعة ____________________

المعرف ________________
المعرف _______________ المقاطعة _________________
ّ
ّ

المقاطعة ____________________
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عملية وتعليمات طلب مراجعة المبلغ اإلضافي المشار إليه في أمر اقتطاع الدخل/إخطار إعالة الطفل
إذا كنت مدينًا بمتأخرات ،فيجب اقتطاع مبلغ إضافي ليفي بالمتأخرات .إن المبلغ اإلضافي مشموالً بالمبلغ ال ُمعلن عنه لمبلغ اإلعالة المتأخر مستحق
الدفع المشار إليه في أمر اقتطاع الدخل/إخطار اإلعالة ( ،)IWOفي صفحة  ،1في القسم الثالث :معلومات األمر.
يمكنك طلب مراجعة المبلغ اإلضافي المطلوب اقتطاعه لألسباب التالية:
•

لديك الحضانة الفعلية لألطفال القصر الخاضعين ألمر اإلعالة ،حيث ال يوجد التزام إعالة حالي لهؤالء األطفال ويؤثر اقتطاع الدخل على
مقدرتك على إعالة أطفالك القصر أو

•

سيقلل المبلغ اإلضافي المطلوب اقتطاعه من دخلك القابل للتصرف به (الدخل مطروح منه الخصومات المطلوبة...بموجب القانون) ليصبح
دوالرا أمريكيًا لسنة .2022
أقل من المبلغ االحتياطي لإلعالة الذاتية البالغ 18,347
ً

لطلب مراجعة ،استخدم النموذج الموجود على ظهر هذه الصفحة .اتبع هذه الخطوات الثالثة إلكمال طلبك:
 .1علّم بعالمة (√) على المربعات المناسبة في النموذج من أجل:
•

تحديد سبب (أسباب) طلبك.

•

تحديد الوثائق التي تقدمها لدعم طلبك.

 .2قدّم المعلومات التالية في أسفل النموذج:
•

معلوماتك الشخصية/معلومات االتصال،

•

رقم الضمان االجتماعي الخاص بك و

•

معرفات الحالة بوالية نيويورك الخاصة بك (أرقام الحساب) والمقاطعات المدرجة في أمر (أوامر) اقتطاع الدخل
جميع ّ
التي استلمتها.

 .3ارسل هذا النموذج المكتمل والوثائق الداعمة على عنوان كل مكتب محلي إلعالة الطفل معنّي بالمراجعة التي تطلبها.
•

يجب عليك تقديم الوثائق المحددة لدعم طلبك .إذا كنت ترغب في تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة غير المدرجة في
النموذج ،فعلّم على المربع المعنون "غير ذلك" عند االقتضاء ،وقدم وصفًا للوثائق التي ترسلها.

•

إذا لم تقدم اإلقرارات الضريبية الحكومية و/أو الفدرالية ،فيجب عليك تحديد السبب وراء عدم حاجتك لتقديم اإلقرار
الضريبي (اإلقرارات الضريبية) في سطر "غير ذلك" المناسب.

•

إذا كان سبب طلبك هو "الحضانة واالحتياج المالي" ،يجب عليك كذلك تقديم نموذج بيان الدخل والنفقات.

•

يجب إرسال نسخ من هذا النموذج والوثائق الداعمة إلى كل مكتب محلي إلعالة الطفل تطلب منه مراجعة المبلغ
اإلضافي الذي سيتم اقتطاعه.

قرارا مكتوبًا يوضح ما إذا كانوا يتفقون معك أم ال.
سيراجع المكتب المحلي إلعالة الطفل نموذج الطلب المكتمل خاصتك والوثائق الداعمة ،ثم سيقدم لك
ً
•

في حالة موافقتهم على طلبك ،بشكل كلي أو جزئي ،فسيقوموا بتعديل حسابك وإرسال أمر اقتطاع دخل ُمعدّل إلى صاحب العمل الخاص
بك ونسخة من أمر اقتطاع الدخل لك.

•

في حالة عدم موافقتهم على طلبك ،لن يحدث أي تغيير للمبلغ اإلضافي الذي سيتم اقتطاعه الخاص بك .سيعتمد القرار فقط على النظر في
أوامر المحكمة المعنية والنتائج ووثائق وحدة تحصيل اإلعالة وأي وثائق داعمة قدمتها.

•

سيكون القرار الكتابي هو القرار النهائي.
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