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ة  سدد ديونكاتفاق
(Arabic)

ة الموقعة إ ــــخ:أعد إرسال االتفاق :التار
OCSS - Pay It Offمعرف الحالة:

PO Box 830, Canal St. Stationالحاضن :الوالد غ
New York, NY 10013 ورقم هاتفكأدخل دك اإلل :ب

نك أنت، ة ب ، ومكتب خدمات نفقة الطفل التابع إلدارة أبرمت هذە االتفاق
ورك  مدينة ني ة  ة ضمن إدارة الخدمات االجتماع برنامج ).NYC DSS(الموارد ال ة  امك المشاركة طواع اع ة إقرار  هذە االتفاق

لغ .NYC DSSالتابع إلدارة سدد ديونك  ك، إن وجد، وسداد م الخاص  لغ النفقة الحا ا، فإنك توافق ع سداد م ونك ُمشار 500ول
ل دائم إلدارة  ش من متأخرات نفقة طفلك المستحقة  ة NYC DSSدوالر أو أ ر 17بالف ت ر 31و2022أ ت إن .2022أ

ك إلدارة  ة و NYC DSSالمتأخرات المستحقة عل مة األ تم قد نتجت عن أمر نفقة صادر من مح ورك، و ة ني وال ا  مة العل أو المح
ل نفقات اإلعالة .إنفاذە من خالل وحدة تحص

ل إدارة  نتNYC DSSتق اإلن ا أو ع د أو الهاتف أو شخص ق ال ق .الدفعات المسددة عن ط لة عن ط محصَّ ة ألي دفعات غ س ال
ة ب الف ر 17حجز ومستلمة  ت ر 31و2022أ ت طاقة 2022أ ة أو  طاقة ائتمان ة أو  أو حوالة مال ك مصدق أو شخ ق ش عن ط

جماNYC DSSد المتأخرات المستحقة إلدارة ، لسداVisa/MasterCardخصم  ، فستقوم إدارة 500.00، ب :ما NYC DSSدوالر أو أ

المستحقة بآخر التزامات حالیة للنفقة بأمر من المحكمة إجمالي المبلغ الخاص لدفع سدد دیونكتخصیص المال الموجھ لبرنامج 
500وإذا لم یعد المبلغ المتبقي یتجاوز . بقة المبلغ المأخوذ لدفع النفقة الحالیةلن تتم مطا.  إذا لم تُسدد بعدفي شھر أكتوبر 

على معاییر برنامج سدد دیونك .دوالر، لن تتم مطابقتھ بناًء
في حساب نفقة الطفل الخاص بك ومطابقة كل دوالر بدوالر من جانبنا ) دوالر500بحد أدنى (ووضع دفعاتك المتبقیة 

إلى ( ؛NYC DSSلتقلیل المبلغ الذي تدین بھ إلدارة ) المبلغ الذي تدین بھوصوالً

) دوالر1000(بمقدار یصل إلى ألف دوالر إضافي NYC DSSوإذا انطبق، تخفیض دین نفقة الطفل المستحقة بشكل دائم إلدارة 
؛تخفیض المتأخراتألنك سجلت أیًضا في برنامج 

ألنك سددت المبلغ الرئیسي في الحكم القضائي NYC DSSوإذا انطبق، إلغاء فائدة الحكم القضائي المالي المستحقة إلدارة 
.سنخبرك بقدر الفائدة الُملغاة كتابیًا. المالي بالكامل

. على حسابات نفقة الطفل األخرى التي أمتلكھاDSSیمكنھا فرض أي دفعات إضافیة لتقلیل الدین المستحق إلدارة NYC DSSأوافق على أن إدارة 

ة  قة مكت لها أو إلغاؤها إال من خالل وث ها أو تعد جوز تغي ، وال  الطرف مة ب ة الُم امل االتفاق قة ع  تحتوي هذە الوث
وقع عليها الطرفان أو من ينوب عنهما  .و

برنامج  قة الدفعات،  ق الحجز ، المحسدد ديونكلن تتم مطا لة عن ط طالة(صَّ ال ذلك حجز األجور وتأم أو المصادرة أو ) ما 
أو وسائل اإلنفاذ اإلدارة األخرى اض ال مفردها أي مذكرات قائمة.االع ة ال تل موجب هذە االتفاق د  سدَّ ُ مكن .الدفعات ال

مة فقط إلغاء أي مذكرة .للمح

تحقق إدارة  توافق عليها و ات ال فهمك للمتطل ة، ُتقر  NYC DSSالتوقيع ع هذە االتفاق
تك .من ه

ة ة سارة صادرة عن جهة حكوم ف ه قة تع سخة من وث ات ع صورة و شتمل االتفاق أن  .ي

NYC DSSالممثل الُمفوض إلدارة الوالد غیر الحاضن



ة؟  ة أو عقل ة أو إعاقة طب من حالة صح ك؟ هل هل تعا ا عل ه أمرا صع طل ذ ما  هل تجعل هذە الحالة فهم هذا اإلخطار أو تنف
ك؟  ا عل ة أمرا صع اتصل بنا ع الرقم .مكننا مساعدتكتجعل هذە الحالة الحصول ع خدمات أخرى مقدمة من إدارة الموارد ال

اتب إدارة .718-557-1399 ارة أحد م ضا طلب الُمساعدة عند ز ع من المساعدة .HRAمكنك أ حق لك طلب الحصول ع هذا الن
.موجب القانون


