
لالستخدام كمرجع فقط

معلومات حول عملية المراجعة اإلدارية

يمكنك طلب مراجعة إدارية إذا كنت تعتقد أنك لست مدينًا بمبلغ إعالة الطفل المقدم في المرفق المعنون إشعار خاص. يجب أن يكون هذا الطلب 
كتابيًا. يمكنك استخدام النموذج الموجود على ظهر هذه الصفحة. اتبع هذه الخطوات الثالث )3( إلكمال النموذج: 

علّم بعالمة )√( على المربعات المناسبة في النموذج من أجل:. 	
حدد دفاعك )دفاعاتك( والوثائق المرفقة لدعم دفاعك )دفاعاتك(. إذا قدمت وثائق غير مدرجة، فعلّم على المربع 	 

المعنون "غير ذلك" وقُم بوصف الوثائق بإيجاز.
اطلب اجتماعاً، إذا لم يكن لديك وثائق مكتوبة أو إذا كنت بحاجة إلى تقديم أدلة أخرى غير المستندات المكتوبة لدعم 	 

دفاعك )دفاعاتك(. سنخطرك بتاريخ االجتماع ووقته.
اطلب إجراء المراجعة من قِبل الوالية التي أصدرت أمر نفقة إعالة الطفل الخاص بك، إذا لم يتم إصداره في والية 	 

نيويورك. سنتصل بالوالية األخرى في غضون عشرة )10( أيام من استالم طلبك الكتابي، وسيتم إخطارك من قبل 
 الوالية األخرى بوقت ومكان المراجعة اإلدارية الخاصة بك.

قّدم المعلومات التالية في أسفل النموذج:. 	
معّرف الحالة بوالية نيويورك )موجود في اإلشعار الخاص(؛	 
اسم المقاطعة )موجود في اإلشعار الخاص(؛ و 	 
 معلوماتك الشخصية/ معلومات االتصال.	 

إرسل النموذج المكتمل والوثائق على العنوان الموضح في الجزء العلوي من اإلشعار الخاص.. 	

يمكن أن يمثلك محاٍم أو أي شخص آخر أثناء عملية المراجعة اإلدارية. 

ستتلقى قراًرا مكتوبًا منا يوضح ما إذا كنا نتفق معك أم ال. يعتمد قرارنا فقط على النظر في سجالت وحدة تحصيل نفقة إعالة الطفل 
)Support Collection Unit, SCU( وأي وثائق مكتوبة تقدمها، وإذا كان ذلك ممكنًا، أي دليل مقدم في االجتماع الذي طلبته. سيكون 

قرارنا الكتابي هو القرار اإلداري النهائي. إذا قررنا أن الشهادة الخاصة بتعويض استرداد الضريبة/ رفض إصدار جواز السفر يجب أال يحدث، 
كليًا أو جزئيًا، فسنقوم بتعديل الشهادة. إذا حدث التعويض بالفعل، فسوف نقوم بسداد المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير صحيح لك. عند استالم 

القرار اإلداري النهائي، يمكنك طلب مراجعة قضائية للقرار وفقًا للمادة 78 من قانون وقواعد الممارسة المدنية لوالية نيويورك ضمن الحدود 
الزمنية المنصوص عليها في القانون.
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طلب مراجعة إدارية لشهادة نفقة إعالة الطفل الواجبة السداد لتعويض استرداد 
الضريبة/ رفض إصدار جواز السفر

قبل استكمال هذا النموذج - يرجى قراءة الجانب اآلخر من هذا النموذج للحصول على معلومات بخصوص المراجعة اإلدارية والتعليمات اإلضافية.

قبل تقديم أي وثائق مكتوبة أو الظهور في أي اجتماع مجدول، يجوز لك أو لممثلك مراجعة سجالت مدفوعات وحدة تحصيل نفقة إعالة الطفل المتعلقة 
بالشهادة المقترحة والحصول على نسخة منها.

ال أعتقد أنني مدين بمبلغ نفقة إعالة الطفل المشار إليه في اإلشعار الخاص. أرغب في الطعن في الشهادة بناًء على: 	( الدفاع )الدفاعات( والوثائق التي 
تم التعليم عليها أدناه و	( الوثائق المرفقة. 

أنا لست الشخص الذي تم تحديده على أنه مدين بنفقة إعالة الطفل، على النحو الذي يدعمه ما يلي:. 1
نسخة من رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الخاصة بي 

نسخة من جواز سفري أو بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بي
غير ذلك )حددها(

لست خاضعًا ألمر من المحكمة لدفع نفقة اإلعالة، أو أن أمر اإلعالة الخاص بي قد أُلغي أو تم إنهاؤه أو لم تدخله المحكمة مطلقًا وال توجد . 	
متأخرات لنفقة إعالة الطفل/ نفقة إعالة متأخرة مستحقة، على النحو الذي يدعمه ما يلي:

نسخة من أمر المحكمة بإلغاء أو إنهاء أمر نفقة إعالة الطفل الخاص بي
غير ذلك )حددها(

المبلغ الموضح على أنه مستحق غير صحيح ألن الدفعة أو المدفوعات التي قمت بتسديدها لم يتم إضافتها إلى حسابي، أو لم يتم حساب المبلغ . 3
بدقة، أو تم تعديل أمر المحكمة الخاص بي، على النحو الذي يدعمه ما يلي: *

نسخة )من األمام والخلف( من شيك أو حوالة بريدية ملغاة أودعت بواسطة وكالة دعم األطفال ولكن لم تتم إضافتها إلى حسابي
الوثائق التي تدعم ادعائي بأن نفقة إعالة الطفل الخاصة بي لم يتم حسابها بدقة

نسخة من أمر المحكمة الخاص بي بتعديل أمر نفقة إعالة الطفل الخاصة بي أو تحديد المبلغ المستحق
غير ذلك )حددها(

*إذا كانت الوثائق المقدمة ال تطعن في المبلغ المستحق بالكامل، فأنا أدرج المبلغ المستحق الذي أدين به وأوضح هذا المبلغ على قسيمة الدفع )المرفقة باإلشعار الخاص(، وأرسل الدفعة حسب 
توجيه قسيمة الفواتير.

يتضمن أمر إعالة الطفل الصادر عن محكمة والية نيويورك العثور على متأخرات وأن المحكمة قد أخذت في االعتبار المبالغ المستردة المتوقعة . 	
للضرائب في تحديد مبلغ المدفوعات الدورية تجاه تلك المتأخرات، وينص على أن هذه المتأخرات لن يتم التصديق عليها لعملية تعويض استرداد 

الضرائب، وقد قمت بسداد جميع الدفعات الدورية، على النحو الذي يدعمه ما يلي:
نسخة من أمر المحكمة الذي قدمته لدعم مطالبتي؛ و،

نسخة )من األمام والخلف( من الشيكات الملغاة أو الحواالت المالية التي تثبت أنني قد سددت مدفوعاتي الدورية أو
نسخة من خطابات تعويض استرداد الضريبة المستلمة التي تثبت أنه تم تطبيق المبالغ المستردة للضرائب الخاصة بي تجاه 

حالة إعالة الطفل الخاصة بي.

أطلب عقد اجتماع لمناقشة هذا األمر.. 	

لم يتم إصدار أمر نفقة إعالة الطفل الخاص بي في والية نيويورك، وأطلب إجراء المراجعة بواسطة الوالية التي أصدرت أمر نفقة إعالة الطفل.. 	

تم إكماله وإرساله بواسطة:

المقاطعة:معّرف الحالة بوالية نيويورك: 

رقم الضمان االجتماعي:اكتب االسم بحروف واضحة:

الهاتف:التوقيع:

التاريخ:العنوان:
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