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STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

 طلب خدمات تنفیذ الدعم لغیر الحاصلین على إعانات
Application for Nonassistance Support Enforcement Services 

 تعلیمات
إلى قسم دعم الطفل   النماذج المستوفاه ھذا النموذج وأعدیة الطفل، وإعالن مدفوعات الرعایة ونموذج إحالة رعاامأل  اقرأ ھذا النموذج بعنایة.

)DCS ق أو األسود، فیما عدا التوقیع.. اطبع اإلجابات بالحبر األزر4) على العنوان المذكور في الصفحة 
معلومات خاصة بي

االسم (األول، األوسط، األخیر)

 

الھاتف رقم 
 (     )    

رقم الضمان االجتماعي 

 الرمز البریدي  الوالیة المدینة عنوان الشارع 

معلومات حول األب غیر الوصي 
األخیر)ل، األوسط، االسم (األو

المدفوعات
، وذلك بإیداع المدفوعات  )EFT( سبیل الدعم من خالل التحویل اإللكتروني لألموالأدرك أن قسم دعم الطفل یمكنھ أن یرسل إلي أمواالً على 

(إرفاق شیك   التالیة.ل إكمال معلومات الحساب المصرفي وأنا أعتمد اإلیداع المباشر من خال مباشرة في حسابي الجاري أو في حسابي اإلدخاري.
 الغٍ).

 رقم توجیھ المصرف  سم المصرف ا

 حساب إدخاري            حساب جارٍ  
 رقم الحساب المصرفي 

وإذا قام قسم   . DCSبطاقة دین تسمى تلقائًیا بالبرید بطاقات خصم لتخزین القیمة  اإلیداع المباشر، یرسل إلي قسم دعم الطفل م باعتمادإذا لم أق 
  ، یقوم قسم دعم الطفل بإیداع مدفوعات الدعم الخاصة بي في البطاقة بدالً من إیداعھا في حسابي DCSبطاقة دین دعم الطفل بتسجیلي في برنامج 

ون ثالثة أیام عمل بعد تطبیق قسم في غض  DCS دین وفي معظم الحاالت، تتوفر مدفوعات الدعم في حسابي المصرفي أو في بطاقة  المصرفي.
أو في ماكینات الصراف  VISAباستخدام بطاقات االئتمان  أي مكان یقبل التعاملفي   DCS دین  ویمكن استخدام بطاقة دعم الطفل لھا على حالتي.

األخرى الستالم المدفوعات من خالل  لي الحصول على مزید من المعلومات حول المدفوعات اإللكترونیة، أو العثور على الخیارات  .)ATM( لياآل
 .www.dshs.wa.gov/esa/division-child-supportأو االنتقال عبر اإلنترنت إلى الموقع  7422-468-800االتصال بالرقم 

إقرار
 أقر بأنني:

 خدمات تنفیذ الدعم من والیة أو جھة أخرى.  تلقى ولم أطلبأ ال  .1
إلى وقت أن یتم سداد دین   األطفال طلب الدعم الحالي من أجلھم، أو لدي وصایة فعلیة على  أ األطفال الذین لدي وصایة فعلیة على  .2

 الدعم. 
 األطفال.  لرعایة لوصي قانوني لدي تصریح   .3
 من الوصایة على األطفال. لم أحرم الوصي القانوني الفعلي ظلًما .4
 أموال الدعم العامة من أجل األطفال.  ال اتلقى  .5

 .واشنطن والیة لقوانین طبقًا بالیمین الحنث عقوبة وأتحمل ،سبق ما وصحة وأقسم بصدق
التاریخمكان التوقیع التوقیع

قسم دعم الطفل  طي إذا لم أقم بتحدید المربع "خطأ" أدناه، فتوقیعي على ھذا الطلب یعالخطأ و/أو المدفوعات الزائدة: إقرار بشأن المدفوعات المرسلة بطریق  
)DCS ( بشأن ھذه الحالة حتى تتم إعادة تغطیة المدفوعات  كل المدفوعات واجبة االستحقاق  و ة الحالی الطفل دعم مدفوعات % من 10لالحتفاظ بنسبة اإلذن

 یق الخطأ بالكامل. المرسلة بطر
 مدفوعات المرسلة بطریق الخطأ من مدفوعات الدعم المستقبلیة الخاصة بي. ال.  یُرجى االتصال بي قبل محاولة إعادة تغطیة ال    

لقسم دعم الطفل استخدام طرق تجمیع أخرى  ویجوز  سیقوم قسم دعم الطفل بتوفیر نفس المستوى من خدمات التنفیذ الكامل سواء قمت بتحدید المربع "ال" أم ال.
 . RCW 74.20A.270 استقطاع الدخل واإلجراءات األخرى المسموح بھا بموجب ي قد تتضمن إلعادة تغطیة المدفوعات المرسلة بطریق الخطأ، الت 



APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES 

2 صحفة   

لمصادقة على مدفوعات دعم  الطفل الموافقة واوأطلب من قسم دعم  .ألطفالي أطلب من قسم دعم الطفل توفیر خدمات تنفیذ الدعم لألطفال لي و
 إلخ) المجمعة من أجلي.  الطفل (شیكات، طلبات أموال، تحویالت أموال إلكترونیة،

أطلب من  إذا كنت أتلقى اآلن مدفوعات دعم الطفل من خالل محكمة والیاتیة أو قبلیة، أو من خالل وكالة والیاتیة أو قبلیة لتنفیذ دعم لألطفال، 
 كمة أو الوكالة إرسال كل المدفوعات إلى قسم دعم الطفل. ھذه المح

 الذي تلقیتھ مع ھذا الطلب.  یر الحاصلین على إعاناتلغ معلومات تنفیذ الدعمأقرأ وأدرك نموذج 

 أدرك ما یلي: 

ل مني قسم دعم الطفل رسوًما سنویة بقیمة  .1 )، أو "الدعم  TANFیرة (دوالًرا أمریكیًا إذا لم أتلق الدعم المؤقت للعائالت الفق 35یحّصِ
یحتفظ قسم دعم الطفل بھذه   لألطفال الذین أعولھم في بیتي." المؤقت للعائالت الفقیرة القبلیة"، أو "دعم العائالت التي تعول أطفاالً 

في   ًیاأمریك ادوالرً   550سبتمبر) من أموال دعم الطفل المجمعة بعد أن یدفع لي قسم دعم الطفل  30أكتوبر و 1الرسوم (في الفترة بین 
لة، یجوز أن یُخصم مني رسوم لكل حالة حینما لدي أكثر من حاكان إذا    مدفوعات دعم الطفل في حالة واحدة بالسنة المالیة االتحادیة.

یة"، أو وإذا تلقیت "الدعم المؤقت للعائالت الفقیرة"، أو "الدعم المؤقت للعائالت الفقیرة القبل. اأمریكیً  ادوالرً  550یدفع لي مبلغ 
الدعم العام أو نسخة موثقة من  ت، مثل بیان َقسم من وكالة "دعم العائالت التي تعول أطفاالً" من والیة أخرى، یجب علي تقدیم إثبا

35وإذا كان دفع رسوم قدرھا  یجوز لقسم دعم الطفل تحصیل الرسوم إلى أن أقوم بتقدیم اإلثبات.  سجالت الدعم، إلى قسم دعم الطفل.
 مجلس المؤتمرات.طلب إلى عن طریق تقدیم  استثناء DCSتسبب مأزق لعائلتك، فیمكنك أن تطلب من  كیًاا أمریدوالرً 

ل رسوم خدمات معینة. .2 ویجوز للوالیة األخرى   إذا أحال قسم دعم الطفل حالتي إلى والیة أخرى للتنفیذ، یجوز للوالیة األخرى أن تحّصِ
 ن مبلغ دعم الطفل. م من خالل االحتفاظ بجزء متحصیل الرسو

 لوالد غیر الوصي. ى اإل أطفالي   اسماء على قسم دعم الطفل اإلفصاح عن اسمي أنا و .3
یستخدم قسم دعم الطفل ھذا الرقم ألغراض تنفیذ دعم الطفل   ویتعین علّي تقدیم رقم الضمان االجتماعي الخاص بي إلى قسم دعم الطفل. .4

 . IV-Dالقسم انون الضمان االجتماعي في كما ھو محدد في ق
 الحدود.  ال یجوز لقسم دعم الطفل جمع دیون دعم الطفل المحظورة بموجب قانون .5
ال یجوز لقسم دعم الطفل طلب استقطاع أموال دعم الطفل من الدخل المدفوع لوالد غیر وصي من قبیلة ھندیة، أو شركة مملوكة لقبیلة،  .6

إذا كان ثمة اتفاق بین إحدى القبائل وقسم الدعم الطفل ینص على القیام  في أرض ذات استعمال خاص. أو شركة مملوكة لقبیلة ھندیة
 طلب قسم دعم الطفل من القبیلة تنفیذ طلب دعم الطفل. بذلك، ی

 ).WSSRیقید قسم دعم الطفل طلب دعم طفلي في سجل دعم الطفل لوالیة واشنطن ( .7
حتى تحرر  WSSR، تبقى حالتي في WSSRالطفل من خالل دفع الوالد غیر الوصي دعم إذا حصلت على طلب من محكمة یقضي بأن ی .8

 المحكمة طلبي.
یقوم قسم دعم الطفل بما  مبالغ دعم الطفل على حالتي بالشكل الذي یطلبھ القانون الفیدرالي وقانون الوالیة.م دعم الطفل وسوف یوزع قس .9

 یلي:
a. م تلقي الدعم فیھ. تطبیق دعم الطفل الحالي على الشھر الذي ت 
b.  حد، وكان المبلغ ال یغطي كل طلبات (إذا كان الوالد غیر الوصي لدیھ أكثر من طلب دعم طفل وا إلي. الطفل الحاليعم إرسال د

 قسم دعم الطفل بتقسیم المبلغ بالتناسب بین الحاالت.)الدعم الحالیة، یقوم 
c.  دعم المؤقت للعائالت مبر)، إذا لم أتلق "السبت 30أكتوبر و 1بین  (في الفترة اأمریكیً  ادوالرً  35االحتفاظ برسوم سنویة بقیمة

بعد ائالت الفقیرة القبلیة"، أو "دعم العائالت التي تعول أطفاالً" بوصفي وصیًا على األطفال الصغار،  الفقیرة"، أو "الدعم المؤقت للع
 ا.في مدفوعات دعم الطفل في حالة واحدة سنویً  اأمریكیً   ادوالرً  550أن یُدفع لي 

d.  ق (إن وجد).التي تتجاوز دعم الطفل الحالي لشھر واحد على دعم الطفل واجب االستحقا المبالغتطبیق  
e.   إذا كنت قد تلقیت "الدعم المؤقت للعائالت الفقیرة" أو "دعم العائالت التي تعول أطفاالً"، یقوم قسم دعم الطفل بتوزیع مدفوعات دعم

 ) كما یلي:IRS(فیما عدا المدفوعات الواردة من قطاع اإلیراد الداخلي ( الطفل واجبة االستحقاق
 یة. أوالً، ألي دعم واجب االستحقاق لي لم یتم تخصیصھ للوال (1)
        ثانیًا، ألي دعم واجب االستحقاق تم تخصیصھ مؤقتًا للوالیة. (2)

 . ألطفالي للدعم الطبي ثالثًا، ألي دعم واجب االستحقاق لي  (3)
 أكتوبر 1یة بشكل دائم، وذلك من خالل إجراء تخصیص دعم عام قبل رابعًا، ألي دعم واجب االستحقاق تم تخصیصھ للوال (4)

  خامًسا، إلى أي دعم طبي یتم تخصیصھ للوالیة. (5) 

DSHS 18-078 AR (REV. 03/2020) Arabic 



APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES 

3 صحفة   

 ، بالترتیب التالي.دائًما  لتي یتم تطبیقھا على الدعم واجب االستحقاقالداخلي، واقطاع اإلیراد التي یتم الحصول علیھا من المبالغ یتم توزیع  .10 
 . بشكل دائم المخصصواجب االستحقاق المالي دعم لالً، لأو . أ

 . مؤقت بشكل المخصص ثانیًا، للدعم المالي واجب االستحقاق  . ب
 . بشكل دائمالمخصص واجب االستحقاق الطبي ثالثًا، للدعم  . جـ
 . للوالیة تم تخصیصھ مستحق لم ی دعم ي رابًعً◌ا، أل . د

 المتأخرات المخصصة بشكل مؤقت.  WAC 388-14A-2038مخصصة بشكل دائم. ویوضح  المتأخرات ال WAC-388-14A-2037یوضح    11.
 یتعین علّي رد المال الذي یدفعھ قسم دفع الطفل إذا:  .12

 أرسل لي قسم دعم الطفل المال بطریق الخطأ.  -أ  
 . یًضا اسم مدفوعات زائدة) المدین بھ (یطلق علیھ أماالً أكثر من مال الوالد غیر الوصي المدفوع تلقیت  -ب   

التي . یجوز لقسم دعم الطفل إعادة تغطیة المدفوعات الزائدة و/أو المدفوعات المرسلة بطریق الخطأ عن طریق االستقطاع من مدفوعات دعم الطفل 13
ي أن أطلب كتابة على صفحة  یجوز ل. RCW 26.23.035(3)وھذا یسمى "تعویًضا" ویسمح بھ القانون عاًرا آخر. وبدون أن أتلقى إشأتلقاھا، 

ویجوز لقسم دعم الطفل االتصال بي  واحدة من ھذا الطلب أن یتصل بي قسم دعم الطفل قبل طلب إعادة تغطیة المدفوعات عن طریق "التعویض". 
عویض إال إذا قمُت بالرد.  و إشعاري كتابة بأن قسم دعم الطفل یخطط إلعادة تغطیة المدفوعات عن طریق الت في تاریخ الحق لطلب اإلذن للتعویض أ

 عندما یمتلك قسم دعم الطفل السلطة إلعادة تغطیة المدفوعات عن طریق التعویض، سیحدث ما یلي: 
 في المستقبل.  الحالیة بالمائة من مدفوعات الدعم  10أ. یستقطع قسم دعم الطفل نسبة تصل إلى 

 ت الدعم التي مضى استحقاقھا في المستقبل. بالمائة من مدفوعا  100یستقطع قسم دعم الطفل نسبة تصل إلى ب. 
إلعادة تغطیة المدفوعات الزائدة و/أو   RCW 74.20A.270یجوز لقسم دعم الطفل اتخاذ إجراءات تحصیل أخرى على نحو ما یسمح بھ قانون . 14

الل قسم دعم الطفل. یختار قسم دعم وھذا یسري حتى بعد أن أتوقف عن تلقي مدفوعات دعم الطفل من خي بطریق الخطأ. المدفوعات المرسلة ل
 وفي حالة عدم تلقي أي اعتراض، یُسمح لقسم دعم الطفل بـ  وسوف یرسل إخطاًرا لي. الطفل ھذا الخیار، 

اإلخطار من   یتطلب ھذا الطلب/ و منظمة أخرى تمتلك األصول من أجلي. إلى الموظف أو إلى شخص أ  استقطاع الدخل للدعم إرسال طلب   - أ
 المبلغ الزائد من األرباح، والدخل، واألصول. مبلغ المدفوعات المرسلة بطریق الخطأ و/أو الشخص أو المنظمة األخرى استقطاع  الموظف أو

 الحجز على ممتلكاتي العقاریة والشخصیة استیفاًء للدین.  -ب   
من قانون والیة واشنطن  74.20، و26.23، و26.18، و26.09صول استخدام أي وسیلة قانونیة السترداد أموال قسم دعم الطفل بموجب الف -ج  

 ).RCWالمنقح (
ذلك المدفوعات    لقسم دعم الطفل جمع النفقات الطبیة غیر المستردة (بما في ) RCW( من قانون والیة واشنطن المنقح 26.23.110یتیح القسم  .15

والتي یتم تحملھا   )WAC(قانون والیة واشنطن اإلداري 14A-1020-388 القسم   المشتركة، والنفقات القابلة للخصم، واألقساط كما ھو محدد في
 یجوز لقسم دعم الطفل إجراء ھذا من خالل:   في ظروف معینة.   األطفال نیابة عن 

 الحد من الدین المستحق لي.  -أ
 % شھریًا مدة عام أو أقل. 50أي دعم حالي مستحق لي بما ال یزید عن  الحد من -ب

 ع دعوى تحصیل جدیدة ضدي واستخدام أي وسیلة قانونیة لتحصیل أموال قسم دعم الطفل باستثناء تعلیق الترخیص. رف -جـ 
قد یتضمن   الطلب في حالة طلب الوالد غیر الوصي لھ.  إذا كان طلب الدعم یحتم علّي تقدیم تغطیة تأمین صحي، یجوز لقسم دعم الطفل تنفیذ ھذا .16

% من التزام دعم الطفل األساسي كما ھو موضح في أوراق العمل لطلب  25م طبي نقدي لألقساط الشھریة بما ال یتجاوز ھذا التنفیذ تحدید التزا
 الدعم.

ة مصالحي، یتعین علّي االشتراك في كل جلسات االستماع أو المثول  ولحمای  قسم دعم الطفل ال یمثلني وال یمثل الطرف اآلخر في طلب دعم طفلي.  .17
إذا لم أحضر أو أشترك في جلسة استماع، یجوز لقاضي القانون اإلداري منح أي طلبات من قِبل قسم   ة في ما یتعلق بطلب دعم طفلي.أمام المحكم

 دعم الطفل أو الطرف اآلخر إلى طلب دعم طفلي دون إشعار سابق لي. 
إذا لم أقم باعتماد اإلیداع المباشر،   تحویل األموال إلكترونیًا.جوز لقسم دعم الطفل إیداع مدفوعات الدعم مباشرةً في حسابي المصرفي من خالل ی  .18

 بتسجیلي في برنامج DCSوإذا قام قسم  . DCSبطاقة دین تلقائیًا عن طریق البرید بطاقات خصم لتخزین القیمة تسمى   DCSیرسل إلي قسم 
وفي معظم الحاالت،   الً من إیداعھا في حسابي المصرفي. بإیداع مدفوعات الدعم الخاصة بي في البطاقة بد DCS، یقوم قسم  DCS طاقة دینب 

ویمكن  لھا على الحالة. DCSفي غضون ثالثة أیام عمل بعد تطبیق قسم    DCS دین  تتوفر مدفوعات الدعم في حسابي المصرفي أو في بطاقة
ولمزید من  .) ATM( ماكینات الصراف اآللي أو في  VISAباستخدام بطاقات االئتمان  یقبل التعامل في أي مكان    DCS دین ة استخدام بطاق

أو االنتقال عبر اإلنترنت  7422-468-800المعلومات حول المدفوعات اإللكترونیة أو الخیارات األخرى لتلقي المدفوعات، یمكن االتصال برقم 
 . www.dshs.wa.gov/esa/division-child-supportإلى الموقع 

 ویجوز إرسال ھذه اإلخطارات على آخر عنوان معروف لي.  ات مكتوبة إلي ببرید الدرجة األولى.یجوز لقسم دعم الطفل إرسال إخطار .19
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4 صحفة   

 أوافق على: 
أنھ یتحتم علّي  م الطفل.إرسال كل مدفوعات الدعم إلى قسم دعم الطفل والتي أحصل علیھا من شخص أو جھة أخرى غیر قسم دع .1

 نیة أیام. إرسال كل المدفوعات إلى قسم دعم الطفل في غضون ثما
. یجوز للوالد غیر (بالنیابة عن الوالد غیر الوصي) أي من المدفوعات التالیة یتلقون  أطفالي إعالم قسم دعم الطفل مباشرةً ما إذا كان   .2

لى  ستالم األطفال. قد یطلب منك رد المبلغ المدفوع بقدر زیادة. بوجھ عام، یجب عالوصي استالم اعتماد مدفوعات الدعم بالنیابة عن ا
 الوصي على األطفال التقدم لتلك المزایا.

 .1990یولیو  1أ. میزة مدفوعة بواسطة إدارة العمل والصناعات أو میزة تعویض العامل مدفوعة بواسطة مؤمن ذاتي مدفوعة بعد 
 . 1990یولیو  1مدفوعة بعد من إدارة الضمان االجتماعي  التقاعدب. میزة إعالة العجز أو میزة 

 أو بعد ھذا التاریخ.  2015یولیو  24إدارة شئون المحاربین القدامى في من مزایا الج. تقسیم 
 إعالم قسم دعم الطفل إذا كنت قد طلبت من شخص أو من جھة أخرى أمواالً لي لدعم الطفل.  .3
 . أطفالي عنواني أو عنوان  ییرإعالم قسم دعم الطفل في حالة تغ .4
 في حالتي.  ینالمذكور األطفال بات الدعم التي تعمل على تغییر متطلبات الدعم أو وصایة إرسال نُسخ إلى قسم دعم الطفل بكل طل .5

 إذا كان لدیك استفسارات، اتصل بـ:
DIVISION OF CHILD SUPPORT 

PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

 منطقة االتصال       داخل البلد
 منطقة االتصال خارج البلد

 .ألصحاب اإلعاقة الكالمیة والسمعیة) متاحة TTY/TDDخدمات الھاتف النصي (
www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support :تفضل بزیارة موقعنا على الویب وعنوانھ 

، أو األصل، أو العقیدة، أو الدین، أو الجنس، أو العمر، أو اإلعاقة عند التوظیف، أو تقدیم ال یجوز التمییز ضد أي شخص بسبب العرق، أو اللون
 یتوفر ھذا النموذج بتنسیقات بدیلة عند الطلب.  الخدمات، أو في أي جانب من أنشطة البرنامج.
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  U.S. Bankالصادرة من بنك ® ReliaCardلبطاقة  إفصاح عن معلومات قبل االستحواذ

شؤون نفقة إعالة الطفل التابعة لوالية واشنطن(  قسم) Washington Division of Child Supportاسم البرنامج: 

  2017تاريخ المرجع: يونيو 

لديك خيارات في كيفية استالم دفعاتك، 

.مسبّقا  بما في ذلك اإليداع المباشر في حسابك المصرفي أو بهذه البطاقة المدفوعة 

استفسر من الوكالة التابع عن الخيارات المتاحة لك واختر خيارك.

الرسم الشهري

$ ]مجاناً[0

لكل عملية شراء

$ ]مجاناً[0

(ATMالصّراف اآللي )سحب النقود من جهاز 

 داخل الشبكة$ ]مجاناً[ 0

  خارج الشبكة * $0.99

إضافة رصيد نقدي إلى 

 البطاقة

 ال ينطبق

$ ]مجانا [0 ها(( )داخل الشبكة أو خارجATMلي )اآلصّراف الاالستفسار عن رصيد الحساب من جهاز 

[ لكل مكالمة$ ]مجانا  0خدمة العمالء )بصفة آليّة أو التحّدث مع أحد الموظفين(

$ ]مجانا [0عدم وجود حركة مالية في رصيد الحساب

إحداها هو:أنواع أخرى من الرسوم.  3نفرض 

15.00$$ ]مجانا [ أو 0 استبدال البطاقة )تسليم عادي أو مستعجل(

 

 البطاقة.* يمكن أن يكون هذا الرسم أقل من هذا ويعتمد ذلك على كيفيّة ومكان استخدام هذه 

راجع جدول الرسوم المرفق للحصول على طرق مجانية للوصول إلى أموالك ومعلومات عن رصيدك.

( / أو استخدام البطاقة كبطاقة ائتمان. Overdraftليس هناك ميزة السحب على المكشوف )

 )المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع(  FDICأموالك مؤهلة لتأمين 

. cfpb.govlprepaid ، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني:مسبّقا  ومات عامة حول الحسابات المدفوعة للحصول على معل

 يمكنكم إيجاد التفاصيل والشروط المعنيّة بجميع الرسوم والخدمات في داخل حزمة البطاقة أو االتصال هاتفيا  بالرقم 

 .usbankreliacard.comأو زيارة الموقع اإللكتروني   1-866-363-4136
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  U.S. Bankالصادرة من بنك ® ReliaCardجدول الرسوم لبطاقة 

)شعبة شؤون نفقة إعالة الطفل التابعة لوالية واشنطن( Washington Division of Child Supportاسم البرنامج: 

 2018تاريخ سريان المفعول: مايو، 

التفاصيلالمبلغجميع ]أنواع[ الرسوم

نقودالحصول على 

( ATMسحب النقود من جهاز الصّراف اآللي )

)داخل الشبكة(

اف اآللي. كل معاملة سحب نقود من جهاز الصرّ الذي نفرضه على هذا هو رسمنا  $ ]مجانا [0

( إلى شبكات الصّراف اآللي In-Networkيشير مصطلح "داخل الشبكة" )

(ATM التابعة لشبكة بنك )U.S. Bank  أو شبكةMoneyPass®.  يمكن إيجاد

أماكن أجهزة الصّراف اآللي على الموقع اإللكتروني لـ 

usbank.comllocations  أو الموقع اإللكتروني لـ-moneypass.comlatm

locator.

(  ATMسحب النقود من جهاز الصّراف اآللي )

)خارج الشبكة(

اف اآللي. الصرّ كل معاملة سحب نقود من جهاز الذي نفرضه على  هذا هو رسمنا $ 0.99

من جهاز الصّراف  تسحب بهما النقود (2) مرتينيتم التنازل عن هذا الرسم ألول 

(، بما فيه كل ACH( لكل مقاصة إلكترونية بين البنوك األمريكية )ATMاآللي )

( من )خارج الشبكة( ATMمن السحوبات من أجهزة الصّراف اآللي )

الدولية )خارج الواليات المتحدة ( ATMوالسحوبات من أجهزة الصّراف اآللي )

( إلى جميع أجهزة Out-of-Networkاألمريكية(. تشير عبارة "خارج الشبكة" )

( التابعة لشبكة ATMخارج شبكات الصّراف اآللي ) ةالصّراف اآللي الموجود

. ويجوز أن يُفرض عليك دفع رسما  ®MoneyPassأو شبكة  U.S. Bankبنك 

( حتى ولو تقم بإكمال ATMجهاز الصّراف اآللي )من قبل الشركة المشّغلة ل

 معاملة النقود.

عندما تسحب نقود من بطاقتك من أحد موظفي البنك هو رسمنا الذي نفرضه هذا $ ]مجانا [0سحب النقود من موظفي البنك

 ®.Visa( التي تقبل Credit Uninionأو من اتحاد اإلئتمان التعاوني )

معلومات:

االستفسار عن رصيد الحساب من جهاز صّراف 

 )داخل الشبكة(من ( ATMآلي )

-Inيشير مصطلح "داخل الشبكة" ) استفسار.كل الذي نفرضه على الرسم هذا هو  $ ]مجانا [0

Network( إلى شبكات الصّراف اآللي )ATM التابعة لشبكة بنك )U.S. 

Bank  أو شبكةMoneyPass® يمكن إيجاد أماكن أجهزة الصّراف اآللي على .

أو الموقع اإللكتروني لـ  usbank.comllocationsالموقع اإللكتروني لـ 

locator-moneypass.comlatm. 

االستفسار عن رصيد الحساب من جهاز صّراف 

 ( من )خارج الشبكة(ATMآلي )

"خارج الشبكة"  شير مصطلحي هذا هو الرسم الذي نفرضه على كل استفسار. $ ]مجانا [0

(Out-of-Network( إلى جميع أجهزة الصّراف اآللي )ATM الموجودة )

أو شبكة  U.S. Bank( التابعة لشبكة بنك ATMخارج شبكات الصّراف اآللي )

MoneyPass® من قبل الشركة المشّغلة  أن تدفع رسما  . ويجوز أن يُفرض عليك

 (.ATMلجهاز الصّراف اآللي )

استخدام بطاقتك خارج الواليات المتحدة

هذا هو الرسم الذي نفرضه عليك عندما تستخدم بطاقتك لشراء مشتريات من تجار %2المعامالت الدولية

( موجودة في ATMفي الخارج وسحب النقود من أجهزة الصّراف اآللي )

نسبة مئوية من مبلغ المعاملة بالدوالر، بعد أي  . ويكون الرسم بمثابةالخارج

تحويل للعمالت. علما  أنه تعتبر بعض معامالت التجار وسحب النقود من أجهزة 

( معامالت خارجية تحت القواعد السارية على الشبكات، ATMالصّراف اآللي )

( ATMحتى ولو كنت موجودا  و/أو كان التجار أو جهاز الصّراف اآللي )

م بكيفية تصنيف التجار وأجهزة في الواليات المتحدة، ونحن ال نتحكّ  موجودا  

 ( والمعامالت لهذا الغرض. ATMالصّراف اآللي )

سحب النقود من أجهزة الصّراف اآللي 

(ATM)( الدولية )الموجودة في الخارج

اف اآللي. كل معاملة سحب نقود من جهاز الصرّ الرسم الذي نفرضه على هذا هو  $ 2.50

من جهاز الصّراف  األولى لسحب النقود (2)للمرتين تم التنازل عن هذا الرسم ي

(، بما فيه كل ACH( لكل مقاصة إلكترونية بين البنوك األمريكية )ATMاآللي )

( من )خارج الشبكة( ATMمن السحوبات من أجهزة الصّراف اآللي )

يُفرض عليك  ( الدولية. ويجوز أنATMوالسحوبات من أجهزة الصّراف اآللي )

APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES 

 صحفة6
DSHS 18-078 AR (REV. 03/2020) Arabic 



( حتى ولو تقم ATMدفع رسما من قبل الشركة المشّغلة لجهاز الصّراف اآللي )

 بإكمال معاملة النقود.

أخرى

هذه هو  رسمنا الذي نفرضه عليك لقاء استبدال بطاقة بدل ضائع أو تالف يتم  $ ]مجانا [0 استبدال البطاقة )بدل ضائع أو تالف(

أيام عمل(. 10العادي )االستالم في مدة تصل إلى إرسالها إليك بالبريد 

تسليم مستعجل الستبدال البطاقة )بدل ضائع أو 

 تالف(

أيام عمل(  3عليك لقاء تسليم مستعجل )حتى  ههذه هو رسمنا الذي نفرض $ 15.00

باإلضافة إلى أي رسوم الستبدال البطاقة.

 U.S. Bank Nationalسيتم االحتفاظ بأموالك في بنك  .)المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع( FDICأموالك مؤهلة لتأمين 

Association ّمن قبل  عليها ن، وهي مؤسسة مؤمFDICدوالر من قِبل  250,000بمبلغ يصل إلى  عليها نات في البنك مؤمّ ، وأن اإليداع

FDIC  في حالة فشلU.S. Bank :للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي .

fdic.qovldepositldeeositslerepaid.html.   

 ( / أو استخدام البطاقة كبطاقة ائتمان. Overdraftليس هناك ميزة السحب على المكشوف )

، أو عبر البريد على 4136-363-866-1)خدمات أصحاب البطاقات( باالتصال برقم الهاتف  Cardholder Servicesيمكنك االتصال بـ 

 rd.comusbankreliacaأو الذهاب إلى الموقع اإللكتروني:  P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255العنوان التالي: 

إذا كانت لديك شكوى  .cfpb.qovlprepaid، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني مسبّقا  للحصول على معلومات عامة حول الحسابات المدفوعة 

لشؤون المالية( ل)مكتب حماية المستهلكين  Consumer Financial Protection Bureau، فيُرجى االتصال بـ  مسبّقا  بشأن حساب مدفوع 

 .cfpb.qovlcomplaintأو يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني   -855-411-12372على رقم الهاتف 

. حقوق .Visa U.S.A. Incبموجب رخصة من شركة  U.S. Bank National Associationصادرة من قبل بنك  ReliaCard®طاقة إن ب

 .FDIC. عضو في U.S. Bankلـ  2018النشر محفوظة لعام 
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