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2022صحیفة األسئلة الشائعة حول برنامج سدد دیونك لعام 
برنامج سدد إلىیجب أن یكون األولیاء غیر الحاضنین مدینین بدین دائم إلدارة الخدمات االجتماعیة في مدینة نیویورك للتأھل :  مالحظة

. للمزید من المعلومات3اطلع على السؤال الشائع رقم . دیونك

لماذا تلقیُت ھذه النشرة؟ . 1
ھذه النشرة ألنك في وقت إرسالھا عبر البرید مدین بمبلغ ال یقل عن  500دوالر من دین نفقة الطفل، وبمبلغ ال یقل عن 1000لقد تلقیَت

وتقدم مدینة نیویورك عرًضا لفترة محدودة . حكومة مدینة نیویورك/ت االجتماعیةدوالر من ھذا الدین واجب الدفع إلدارة الخدما
.  لمساعدتك على تخفیض مبلغ دین نفقة الطفل المستحق علیك

كیف یعمل ھذا البرنامج؟ . 2
الدائم المستحق إلدارة دوالر لسداد الدین 500، یتعین علیك سداد حد أدنى قدره 2022أكتوبر 31وحتى 2022أكتوبر 17اعتباًرا من 

سیعمل مكتب خدمات نفقة الطفل بعد ذلك على . الخدمات االجتماعیة في مدینة نیویورك والتوقیع على اتفاقیة برنامج سدد دیونك وتقدیمھا
).   بما یصل إلى المبلغ المستحق علیك(مطابقة مدفوعاتك من خالل تخفیض دینك بنفس المبلغ 

:وإلیك مثال على ذلك
رالمثال ت شهر أ دوالر600مدفوعات برنامج سدد ديونك المسددة 

لغ الُمطابق(+)زائد  دوالر600الم
ض دين نفقة الطفل(=)اإلجما ق لتخف لغ المطبَّ الم دوالر1200إجما

دفع المبلغ اإلجمالي آلخر التزام أمرت بھ محكمة النفقة والذي یكون إذا كان حكمك القضائي قید الحجز على الممتلكات، یجب علیك أوًال
500وإذا لم یعد المبلغ المتبقي یتجاوز . ولن یُطابق المبلغ المأخوذ لسداد النفقة الحالیة.  مستحقًا في شھر أكتوبر، إذا لم یُستوف بعد

على معاییر برنامج سدد دیونك .  دوالر، لن تتم مطابقتھ بناًء
:وإلیك مثال على ذلك

رالمثال ت شهر أ دوالر600مدفوعات برنامج سدد ديونك المسددة 
ر)-(ناقص  ت شهر أ مة  موجب أمر من المح ة  النفقة الحال دوالر100إجما
لغ المت(=)ساوي  دوالر500الم
لغ الُمطابق(+)زائد  دوالر500الم

لغ (=)اإلجما الم ض دين نفقة الطفلإجما ق لتخف دوالر1000المطبَّ

ما المقصود بالدین الدائم المستحق إلدارة الخدمات االجتماعیة في مدینة نیویورك؟ . 3
ة ھو دین نفقة الطفل المستحق إلدارة الخدمات االجتماعیة عندما یكون الطفل قید المساعدة النقدیة أو إذا كان الطفل قید الرعایة البدیل

. وتخلف الوالد غیر الحاضن عن سداد المدفوعات الخاصة بأمر المحكمة
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كیف یمكنني السداد؟. 4
توجد اتفاقیة منفصلة .  أیًا كانت الطریقة التي تقرر السداد بھا، ال یمكننا مطابقة المدفوعات دون الحصول على اتفاقیة سدد دیونك موقعة

.مطلوبة في كل حالة لتحصل على رصید تخفیض

:توجد ثالث طرق للسداد
-بشیك أو حوالة المالیة بالحضور شخصیًا)1

floorthW. Broadway, 4151
New York, NY 10013

)باستثناء عطالت نھایة األسبوع واإلجازات(مساًء7صباًحا إلى 9اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة 

بشیك أو حوالة المالیة عبر البرید)2
OCSS - Pay It Off

PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

لسداد مدفوعات ببطاقة االئتمان عبر الھاتف929-252-5201على الرقم االتصال)3

لكي تحصل على التخفیض، ویجب دفع القیمة الكاملة آلخر 2022أكتوبر 31یجب تلقي الدفعة في موعد أقصاه •
ولن تتم مطابقة تلك القیمة من جانبناالتزامات النفقة الحالیة بأمر الم لمعرفة . حكمة المستحقة في شھر أكتوبر أوًال

.on.nyc.gov/paymentmethodsالمزید حول كیفیة سداد مدفوعات یرجى زیارة 
.یم الدفعةعند تقدیم االتفاقیة بشكل منفصل، وضح وقت وكیفیة تقد.  ینبغي أن تكون الدفعات مرفقة مع االتفاقیة•
.بالنسبة للحاالت المتعددة، أرسل دفعة منفصلة لكل حالة•
مركز معامالت نفقة الطفل (“NYS Child Support Processing Center”اجعل الدفعات واجبة الدفع إلى •

).بوالیة نیویورك
ن ُمعرف الحالة واذكر• .على دفعاتك“Pay It Off”ضّمِ

لة عن طریق حجز لن: مالحظة أو مصادرة أو ) مثل التأمین ضد البطالة والحجز التحفظي لألجور( تتم مطابقة الدفعات المحصَّ
مع ) المبلغ الذي ینص أمر المحكمة على وجوب سداده شھریًا(ویتم أیًضا سداد مبلغ نفقة الطفل الحالي . اعتراض ضریبي أوًال

. الدفعة التي ستسددھا

ل للبرنامج إذا كنت مدینًا بدین للوالد الحاضن فقط ولیس إلدارة الخدمات االجتماعیة؟ لماذا ال أتأھ. 5
. إلدارة الخدمات االجتماعیة/نحن نتمتع فقط بصالحیة تخفیض الدین المستحق للحكومة

ا الدین مستحقًا بشكل دائم دوالر، وأن یكون ھذ500للمشاركة في برنامج سدد دیونك، یجب أن تكون مدینًا بمبلغ نفقة طفل ال یقل عن 
دوالر على األقل؛ ألنك إذا 1000وسوف تحصل على مطابقة كاملة إذا كنت مدینًا بمبلغ . إلدارة الخدمات االجتماعیة في مدینة نیویورك

ت مدینًا بدین غیر ال یمكنك المشاركة إذا كن. دوالر بالكامل، فلن تكون ھناك مطابقة500دوالر ودفعت مبلغ 500كنت مدینًا فقط بمبلغ 
.  مستحق أو دیون مستحقة للوالد الحاضن

یُرجى الرجوع إلى . قد تحفز المشاركة في برنامج الوساطة على الحوار مع الوالد الحاضن من أجل النظر في تخفیض الدین المستحق لھ
.bit.ly/MediationBrochure: نشرة خدمات الوساطة على موقعنا اإللكتروني

أسالیب الدفع
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دوالر؟ 500ماذا لو كنت غیر قادر على سداد حد أدنى بقیمة . 6
دوالر من المتأخرات من أجل االستفادة من ھذا العرض المتاح 500یتطلب ھذا البرنامج على التحدید أن تدفع حًدا أدنى بقیمة 

.  لفترة محدودة
فقد یمّكنك من تجنب أي إجراءات إنفاذ أخرى عند .  ومع ذلك، فإن سدادك أي مدفوعات من دین نفقة الطفل سیفیدك بأشكال أخرى

ویمكنك أیًضا تسجیل اشتراكك في برنامج تخفیض المتأخرات لدینا، والذي ال یتطلب منك سوى سداد التزامك الشھري لنفقة .االقتضاء
.أدناه) 7(م ویمكنك معرفة المزید عن ھذا البرنامج من خالل قراءة السؤال الشائع رق.  الطفل بموجب أمر المحكمة

ما ھو برنامج تخفیض المتأخرات؟ . 7
دوالر من أجل سداد المتأخرات المستحقة بشكل دائم إلى إدارة 5000یسمح لك برنامج تخفیض المتأخرات بالتأھل لرصید یصل إلى 

لمدة عام كامل بدًءا من الیوم الذي الخدمات االجتماعیة بعد االستمرار في سداد المبلغ الُملزم بھ بموجب أمر من المحكمة سداًدا كامًال
دوالر 15000أعوام وتحصل على رصید یصل إلى 3وقد تتأھل لمدة تصل إلى .   وقَّعت فیھ على اتفاقیة برنامج تخفیض المتأخرات

. في المجمل
جد أنك مؤھل، فستكون إذا سجلت في برنامج تخفیض المتأخرات في نفس الوقت الذي سجلت فیھ اشتراكك في برنامج سدد دیونك وُو

لخصم إضافي یصل إلى  .  حكومة مدینة نیویورك/دوالر من الدین المستحق إلدارة الخدمات االجتماعیة1000مؤھًال
:وإلیك مثال على ذلك

لغ المثال الغ(الم ر) الم ت شهر أ ع  دوالر600المدف
ام )-(ناقص  ة أو االل النفقة الحال رإجما ت أ دوالر100الشهري 
لغ المت(=)ساوي  دوالر500الم
لغ الُمطابق(+)زائد  دوالر500الم
ع عليها(+) زائد 

َّ
ة الحد األق للمتأخرات الموق دوالر1000اتفاق

ض دين نفقة الطفل(=)اإلجما ق لتخف لغ المطبَّ الم دوالر2000إجما
ر (+)زائد  ت دوالر5000، إذا تم سداد جميع دفعات نفقة الطفل2023شهر أ
ر (+)زائد  ت دوالر5000، إذا تم سداد جميع دفعات نفقة الطفل2024شهر أ
ر (+)زائد  ت دوالر5000، إذا تم سداد جميع دفعات نفقة الطفل2025شهر أ

لغ المطبق (=)اإلجما الم ةإجما ض دين إدارة الخدمات االجتماع دوالر17000لتخف

.  غیر الحاضنین ممن لدیھم حسابات متعددة، قد تطبق أرصدة إضافیة لكل حساب فردي حسب االقتضاءأولیاء األموربالنسبة إلى 

دوالر من المتأخرات إذا سجلت اشتراكي في برنامج تخفیض 5000ھل ھذا یعني أنني أحصل على تخفیض إضافي بقیمة . 8
المتأخرات حین أسجل اشتراكي في برنامج سدد دیونك؟ 

دوالر التي 5000بل یستغرق األمر االستمرار لمدة عام كامل في سداد دفعات نفقة الطفل الحالیة كاملة للحصول على رصید بقیمة . ال
لھا من خالل برنامج  .  یبدأ ذلك العام في الیوم الذي توقِّع فیھ على اتفاقیة برنامج تخفیض المتأخرات. تخفیض المتأخراتتصبح مؤھًال

اطلع على المثال الوارد في السؤال .  دوالر في المجمل15000أعوام وتحصل على رصید یصل إلى 3وقد تتأھل لمدة تصل إلى 
.أعاله) 7(الشائع رقم 

.دوالر مقابل التسجیل في نفس الوقت في برنامج سدد دیونك1000مبلغ یصل إلى ستحصل على تخفیض إضافي للدین ب
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دوالر في األسبوع األول 1000على سبیل المثال، إذا سددت مبلغًا قدره ھل یمكنني سداد أكثر من دفعة واحدة خالل شھر أكتوبر؟.  9
خرى، فھل یمكنني سداد دفعتین؟دوالر أ1000من البرنامج، وتمكنت في األسبوع الثاني من سداد 

، وتبلغ 2022أكتوبر 31نعم، یمكنك سداد أكثر من دفعة واحدة طالما یتم تسجیل الدفعات في حسابك بحلول تاریخ انتھاء البرنامج وھو 
.دوالر لكل دفعة، وقد وقعت على اتفاقیة لكل دفعة وأرسلتھا قبل تاریخ انتھاء البرنامج500الدفعات أكثر من 

أو طلب االشتراك في برنامج تخفیض المتأخرات؟/كیف أقدم اتفاقیة برنامج سدد دیونك و. 10
للبدء، 
. ،  وربما قد أُرسلت لك عبر البریدnyc.gov/payitoffاتفاقیة برنامج سدد دیونك على الرابط قم بتنزیل.1
.ید تخفیضاتفاقیة منفصلة في كل حالة لتحصل على رصیتطلب. أكمل االتفاقیة ووقع علیھا.2
:على النحو التاليقم بتقدیمھا.3

،احرص على تضمین رقم معرف dcse.cseweb@dfa.state.ny.usإلىعبر البرید اإللكتروني
في رسالة البرید اإللكتروني" Pay It Off"الحالة واذكر 

: إلىعبر البرید
OCSS – Pay It Off

PO Box 830

Canal Street Station

New York, NY 10013

:إلىبالحضور شخصیًا
floorthW. Broadway, 4151

New York, NY 10013

مساًء7صباًحا إلى 9اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة 
)واإلجازاتباستثناء عطالت نھایة األسبوع(

.  nyc.gov/ocss-debt-reductionالرابط منطلب االشتراك في برنامج تخفیض المتأخرات تنزیلیمكنك 
.قدم الطلب كما ھو موضح أعاله إلى جانب طلب االشتراك في برنامج سدد دیونك

فقط ولم أكمل االتفاقیة؟ ) دفعات(ماذا لو سددت الدفعة . 11
للمطابقة ببرنامج سدد دیونك دون التوقیع على االتفاقیة یجب علیك إكمال االتفاقیة والتوقیع علیھا وإعادة إرسالھا قبل .   لن تكون مؤھًال

). 10(اطلع على السؤال الشائع رقم . 2022أكتوبر 31

صفحة تخفیض 
الدیون الخاصة 
بمكتب خدمات 

نفقة الطفل

اتفاقیة سدد دیونك
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المبلغ الذي أدین بھ؟ ھو ما . 12
:نفقة الطفل لمعرفة رصید حسابكاتصل بمكتب خدمات 

یُرجى تضمین رقم حالة نفقة الطفل في استفسارك . dcse.cseweb@dfa.state.ny.usالمراسلة عبر البرید اإللكتروني•
. عبر البرید اإللكتروني

ني تحدید موعد عبر الھاتف مع أحد مسؤولي الحالة في خدمة العمالء من خالل التواصل عبر البرید اإللكتروطلب•
dcse.cseweb@dfa.state.ny.us . المسائل(یُرجى التأكد من إدراج اسمك ورقم حالة نفقة الطفل ووصف للمسألة (

Requesting a Customer Service"اكتب . المطلوب النظر فیھا ورقم ھاتفك والوقت األنسب لالتصال بك
Appointment) "ببریدك اإللكترونيفي سطر الموضوع ) طلب تحدید موعد مع خدمة العمالء.

. ، وھو خط المساعدة لنفقة الطفل في والیة نیویورك4485-208-888على الرقم االتصال•
.OCSS, PO Box 830, Canal Street Station, New York, NY 10013: على العنوانالمراسلة عبر البرید•
مساًء7صباًحا إلى 9اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة (floor, New York, NY 10013thW. Broadway, 4151زیارة•

)باستثناء عطالت نھایة األسبوع واإلجازات

دوالر، فكم سیبلغ رصیدي المضاف لسداد دیني؟ 500إذا دفعت مبلغًا قدره . 13
، فقد یتم تخفیض دینك بقدر دوالر500على سبیل المثال، إذا دفعت مبلغًا قدره .  سیعتمد ھذا األمر على تفاصیل حالتك المحددة

.مفیًدا) 7(و) 2(قد یكون المثال المذكور في السؤالین الشائعین رقم .  دوالر بما یصل إلى المبلغ الذي تدین بھ1000

من الذي یحصل على المال إذا كنت مدینًا لكل من إدارة الخدمات االجتماعیة والوالد الحاضن؟ . 14
:لمعرفة المزید حول تفاصیل حالتك، یمكنك. وفقًا لقواعد التوزیع الفیدرالیةسیتم توزیع المبلغ المالي 

یُرجى تضمین رقم حالة نفقة الطفل في استفسارك . dcse.cseweb@dfa.state.ny.usالمراسلة عبر البرید اإللكتروني•
.سیتصل بك شخص أو یرد علیك عبر البرید. عبر البرید اإللكتروني

لھاتف مع أحد مسؤولي الحالة في خدمة العمالء من خالل التواصل عبر البرید اإللكتروني تحدید موعد عبر اطلب•
dcse.cseweb@dfa.state.ny.us . المسائل(یُرجى التأكد من إدراج اسمك ورقم حالة نفقة الطفل ووصف للمسألة (

Pay It Off Requesting a Customer Service"اكتب . المطلوب النظر فیھا ورقم ھاتفك والوقت األنسب لالتصال بك
Appointment) "في سطر الموضوع ببریدك اإللكتروني) طلب تحدید موعد مع خدمة العمالء ببرنامج سدد دیونك.

. ، وھو خط المساعدة لنفقة الطفل في والیة نیویورك4485-208-888على الرقم االتصال•
.“OCSS – Pay It Off, PO Box 830, Canal Street Station, New York, NY 10013”على العنوان المراسلة عبر البرید•
مساًء7صباًحا إلى 9اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة (floor, New York, NY 10013thW. Broadway, 4151زیارة•

)باستثناء عطالت نھایة األسبوع واإلجازات

للبرنامج؟ .  15 إذا كنت مدینًا بمبلغ مالي لوالیة أخرى أو مقاطعة أخرى، فھل أظل مؤھًال
حكومة مدینة نیویورك     /ال، تقتصر المطابقة في ھذا البرنامج على األموال التي تدین بھا إلدارة الخدمات االجتماعیة

سابقة؟ ھل أنا مؤھل للمشاركة في برنامج سدد دیونك ھذا العام إذا كنت . 16 قد شاركت في أعواٍم
.نعم
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ماذا إذا كان لدي حكم مالي بفائدة واجب الدفع إلى إدارة الخدمات االجتماعیة؟. 17
فائدة قد ُسدد كامًال، سیلغي مكتب خدمات نفقة الطفل جمیع الفوائد بدونإذا كان الحكم المالي المستحق إلدارة الخدمات االجتماعیة 

.  المستحقة إلدارة الخدمات االجتماعیة

ھل تجعل ھذه الحالة فھم ھذا اإلخطار أو تنفیذ ما یطلبھ أمًرا صعبًا علیك؟ ھل ھل تعاني من حالة صحیة أو إعاقة طبیة أو عقلیة؟ 
اتصل بنا على . یمكننا مساعدتكتجعل ھذه الحالة الحصول على خدمات أخرى مقدمة من إدارة الموارد البشریة أمًرا صعبًا علیك؟ 

یحق لك طلب الحصول على ھذا النوع . HRAإدارة یمكنك أیًضا طلب الُمساعدة عند زیارة أحد مكاتب . 718-557-1399الرقم 
.من المساعدة بموجب القانون


