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ن إلعالة الطفل بشأن الحصول عىل دعم الطفل بأمان ن المحتملي   لجميع المتقدمي 
ٌ
 معلومات

 مخصصات فتح حالة إعالة طفل

ي مدينة نيويورك أمًرا صعًبا 
 
م مكتب خدمات إعالة الطفل . ربما تكون عملية تربية طفل بمفردك ف بتأمي   إجراءات إعالة الطفل من أجلك أنت ( OCSS)ويلت  

ي ذلك إثبات األبوة وأوامر اإلعالة( OCSS)ويقدم مكتب خدمات إعالة الطفل . وأطفالك قدر اإلمكان
 
 . العديد من الخدمات بما ف

 

 : مع إثبات األبوة     

       

العالقة بي   الوالد  نفقة الطفلمدفوعات  األبوة القانونية

 والطفل

 اإلعانة العسكرية صناديق المعاشات الوسيط المحايد التأمي   الصحي 

 

 اعتبارات السالمة 
 

أثناء قراءة الخطوات الواردة أدناه، قد . للتقدم بطلب للحصول عىل خدمات إعالة الطفل، يجب عليك تقديم معلومات عنك وطفلك والوالد غت  الحاضن
ها هذا األمر فيما يخص السالمة ي أي مخاوف قد يثت 

ي النظر ف 
 . ترغب ف 

 

 إذا كانت األبوة غت  معروفة، فسوف يساعدك مكتب : إثبات األبوةOCSS ي تقديم التماس إلثبات األبوة لدى محكمة األرسة
سُيطلب من كال  . ف 

اضًيا أو وجًها لوجه) المثول أمام المحكمةالوالدين  تأمر المحكمة  تطلب أن يحق لك أن . بشهادتهما حول وقائع وظروف القضيةلإلدالء ( افت 
ي أوقات وأيام منفصلة زيارات لالختبارات الجينيةبإجراء 

 . ف 
 

 سيساعدك مكتب : تحديد مبلغ اإلعالةOCSS ي تقديم التماس إعالة الطفل إىل محكمة األرسة
اضًيا ) منك المثول أمام المحكمةسُيطلب . ف  افت 

 . واستخدامها لتحديد مبلغ أمر إعالة الطفلدخل ومصاريف كال الوالدين سيتم تقديم (. أو وجًها لوجه
 

 ي أمرت بها المحكمة من راتبه ليتم  سيتم االتصال: تحصيل اإلعالة
بصاحب عمل الوالد غت  الحاضن من أجل خصم مدفوعات إعالة الطفل الت 

ا،. OCSSإرسالها إىل 
ً
يد شهرًيا ومن المتوقع  فسيتم إرسال بيان فاتورة إذا لم يكن صاحب العمل غت  معروف إىل الوالد غت  الحاضن عن طريق التر

ة OCSSأن يدفع إىل   . مبارسر
 

 ألن احتياجات  تقديم التماس يطلب من محكمة األرسة تعديل أمر إعالة قائمعندما تتغت  الظروف، يجوز لك أو للوالد غت  الحاضن : التعديل
ت و   .  دخل الوالد غت  الحاضنأو تغت  / الطفل قد تغت 

 

 ي إجراءات اإلنفاذإذا تخلف الوالد غت  الحاضن عن المدفوعات، : إنفاذ أحكام اإلعالة
وع فن ا لألطر الزمنية القانونية فسيتم الشر

ً
يمكن أن . وفق

ي نفس الوقت وتتضمن ما يىلي 
 : تحدث هذه اإلجراءات ف 

 
  ائب الفيدرالية مصادرة مرتجعات الض 

ائب الوالية  وض 
 مصادرة جوائز اليانصيب 
 إبالغ الدين إىل وكاالت االئتمان 
 تعليق رخصة القيادة 

 

  ي
 الحجز عىل الحساب المضف 

 ائب والتمويل بوالية نيويورك  اإلحالة إىل إدارة الض 
(New York State Department of Taxation and Finance) 
  رفض منح جواز السفر األمريكي 
  مخصصات تعويض العمال/ الشخصيةمصادرة تسويات اإلصابة 

  ا لتكاليف المعيشة
ً
ا (: COLA)التعديالت وفق

ً
تكون أوامر إعالة الطفل الصادرة منذ عامي   عىل األقل مؤهلة للمراجعة من أجل التعديالت وفق

  . الوالد غت  الحاضن دفعه بدون الذهاب إىل المحكمة الذي يتعي   عىل مبلغ إعالة الطفلهذه المراجعة قد تزيد (. COLA)لتكاليف المعيشة 
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 البقاء بأمان أثناء السعي للحصول عىل إعالة الطفل
ي خدمات إعالة الطفل بأمان لدى

ي تلق 
ا لمساعدتك ف 

ً
 . برنامج دعم الطفل والمحكمة طرق

 

ونية المتاح عىل   من المثول شخصًيا أمام المحكمة من خالل إكمال طلب الشهادة اإللكت 
ً
ونية بدال اطلب شهادة إلكت 

24.pdf-https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/FORMS/familycourt/pdfs/4 

 

يمكن للمحكمة أن تقدم . عملك( جهة)اطلب من المحكمة عدم اإلفصاح عن موقعك أو محل سكنك أو صاحب 
 . إضافية قبل الجلسات وأثنائها وبعدها من أجل الحفاظ عىل سالمتك الجسديةاحتياطات 

تعرف عىل المزيد حول رسية العناوين عىل 
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Family/confidentiality.shtml  

 

عىل الرغم من  . إقامتك أو وظيفتك من االلتماسات أو اإلخطارات أو أي إفصاحات مالية مطلوبة/ إزالة معلومات موقعك
إمكانية حذف عنوانك من جميع النماذج، إال أنه ليس من الممكن حذف اسم المقاطعة أو وكالة إعالة الطفل أو 

ي أصدرت األمر 
 . المحكمة الت 

 

ك إلجراء االختبارات الجينية إلثبات نسب األبوة بشكل منفصل عن الوالد اآلخر اطلب تحديد موعد مع   . مختتر

 

يمكنك معرفة المزيد عىل  . التماس لإلساءة األرسية إكمالقدم طلب حماية من خالل 
.gov/CourtHelp/Safety/familyfiling.shtmlhttps://www.nycourts  

 

 : إذا كنت بحاجة إىل التحدث إىل شخٍص ما عىل الفور بشأن األمان والسالمة، ُيرجر التواصل مع

ي والية نيويورك
ن
لي والجنسي ف

ن  : لالتصال عنر الهاتف الخط الساخن للعنف المنن
1-800-942-6906 

 : للرسائل النصية
1-844-997-2121 

: للدردشة

www.opdv.ny.gov 

لي بمدينة نيويورك
ن  : لالتصال عنر الهاتف : الخط الساخن للعنف المنن

1-800-621-HOPE 
1-800-621-4673  

بي   تدريًبا عالًيا عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع وعىل مدار العام 
بأكمله من أجل التحدث برسية تامة مع أي شخص ُيتاح أخصائيو دعم ومناضة مدرَّ

ي عالقته
ىلي أو الجنسي أو يسىع للحصول عىل الموارد أو المعلومات أو يتساءل عن الجوانب غت  الصحية ف 

 . يتعرض للعنف المت  

ىلي والجنسي وطبيعة الموارد المتاحة، ُيرجر زيارة
شكل العنف األرسي والمت    violence-domestic-https://opdv.ny.gov/about لمعرفة المزيد حول ما يُ

 . www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/DVindex.shtmlو

مكنك تحديث المعلومات المتعلقة ب
ُ
ي أي وقتي

ن
ت موظف إعالة الطفل بالفعل بأنك لم تكن لديك أي مخاوف تتعلق  . السالمة ف حت  لو كنت قد أختر

، ويرغب مكتب  ي الحفاظ عىل سالمتك OCSSبالسالمة، فإن األوضاع عرضة للتغيت 
 . ف 

 

 حول المخصصات العامة وإعالة الطفل
ي حالة تقدمك بطلب للحصول عىل مساعدة نقدية، أو كنت 

ي التقدم بطلب للحصول عليها، أو كنت تتلقاها بالفعل، فسيتم فتح ف 
تفكر ف 

ي حمايتك . حالة إعالة طفل تلقائًيا وسُيطلب منك التعاون مع برنامج إعالة الطفل
ويمكن للتنازل عن . وهناك خيارات متاحة للمساعدة ف 

ىلي و 
 . تعاون مع برنامج إعالة الطفل أو من جزء من متطلباتهأو تحديد السبب الوجيه أن يعفيك من جميع متطلبات ال / العنف المت  

 
 

ي  nyc.gov/hra/ocssبادر بمعرفة المزيد حول إعالة الطفل عىل 
ونن يد اإللكن  أو تواصل معنا عنر النر

 . dcse.cseweb@dfa.state.ny.usعىل 

https://www.nycourts.gov/LegacyPDFS/FORMS/familycourt/pdfs/4-24.pdf
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Family/confidentiality.shtml
https://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/familyfiling.shtml
http://www.opdv.ny.gov/
https://opdv.ny.gov/about-domestic-violence
http://www.nycourts.gov/CourtHelp/Safety/DVindex.shtml
http://www.nyc.gov/hra/ocss

