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 والیة فیرمونت 
 دائرة األسرة   المحكمة العلیا

  رقم القضیة   الوحدة 

 
 

 تاریخ المیالد اسم المدَعى علیھ   تاریخ المیالد اسم المدَّعي 
   ضد   

 إقرار مالي مؤید بیمین 
)400-813A ( 

  غیر ذلك:     المدَعى علیھ   المدَّعي    أنا:
 

 االسم 

 البریدي (إن اختلف عن عنوان الشارع)العنوان  عنوان الشارع 

 الرمز البریدي  الوالیة البلدة/المدینة  الرمز البریدي  الوالیة البلدة/المدینة 

 رقم الھاتف (لیالً) رقم الھاتف (نھاًرا)

 البرید اإللكتروني 

 -وتقدیمھ إذا  813Aالتعلیمات: یتعین علیك إكمال النموذج 
 رفعھا حدیثًا أو فسخ اقتران مدني أو انفصال قانوني أو فسخ أو دعوة نسب ولدیك أنت والطرف اآلخر أطفال قاصرون؛ أو كنت طرفًا في قضیة طالق تم  .1
 كنت أنت أو الطرف اآلخر تسعون إلى تعدیل أمر صدر سابقًا بشأن إعالة الطفل أو نفقة الزوجة (النفقة)؛ أو  .2
 دعوى إنفاذ ضدك؛ أو كنت أنت الشخص الملزم بدفع الدعم، وقد تم رفع  .3
 كان طفلك في عھدة إدارة رعایة األطفال واألسر، وُطلب منك تقدیم الدعم؛ أو .4
 أمرتك المحكمة بإكمال وتقدیم ھذا النموذج أو طلبات الطرف اآلخر التي تقتضي بأن تمأل النموذج كجزء من عملیة التحقیق. .5

سبعة  كمة قبل أول اجتماع لمدیر القضیة أو بحلولھ. وإذا لم تتم جدولة أي موعد اجتماع، فیجب تقدیمھ قبل الموعد النھائي للتقدیم: یجب تقدیم ھذا النموذج إلى المح
 من موعد الجلسة األولى المقرر انعقادھا أمام المحكمة. ) أیام على األقل 7(

 المحكمة. یجب علیك إرسال نسخة من نموذجك المكتمل إلى الطرف اآلخر في الوقت نفسھ الذي تقدمھ فیھ إلى 

 عند إكمال النموذج وملء جمیع المعلومات المطلوبة، یجب علیك التوقیع في قِسم اإلقرار أدناه وتوثیق توقیعك.
 إقرار  

 لقد قرأت جمیع المعلومات المطلوبة ومألتھا.
اعتباًرا من تاریخ ھذا اإلقرار وأنني لم أغفل أي  أؤكد بموجب ھذا على معرفتي الخاصة بأن الحقائق والمعلومات المالیة التي ذكرتھا حقیقیة وصحیحة 

ًضا أنھ إذا مصدر أو مبلغ للدخل أو أي معلومات أخرى مطلوبة في ھذا النموذج. أفھم أن أي معلومات مزیفة قد تمثل حنثًا من قِبلي بالیمین. أفھم أی 
 أن یأمر بتوقیع عقوبات ضدي. فشلت في تقدیم المعلومات المطلوبة أو قدمت معلومات مضللة، فإنھ یحق للقاضي 

 

    
  توقیع الشخص الذي یقدم اإلفادة  

 
  

    ینتھي تكلیفي في:    حضر للقََسم أمامي بتاریخ  
     توقیع كاتب العدل     
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 الدخل  -القسم األول 

 جھة العمل الثانیة  اسم جھة العمل وعنوانھا 

  ،أنا أعمل لحسابي الشخصي (مالك وحید، شراكةd/b/a  بصفة ( _____________________________________________________________ 

  أنا ال أعمل حالیًا بسبب _______________________________________________________________________________________ 

الدخل قبل أي استقطاعات لضرائب الرواتب أو المزایا. (إذا كان دخلك متغیًرا على مدار العام، احسب دخلك السنوي وقسمھ على  -إجمالي الدخل الشھري من العمل  أ.
 اثني عشر لتحصل على دخلك الشھري في كل فئة أدناه.) 

 لحساب المبالغ الشھریة من شیكات الراتب:
 .4.333بوعي في إذا كنت تتقاضى أجرك أسبوعیًا، فاضرب متوسط األجر األس

2.165إذا كنت تتقاضى أجرك كل أسبوعین، فاضرب متوسط األجر نصف األسبوعي في 
  2إذا كنت تتقاضى أجرك مرتین في الشھر، فاضرب متوسط األجر نصف الشھري في 

 أحدث نقاط فحص لألجور.  4أرفق 
 المرتبات واألجور  .1

 ال  نعم  ضّمنت العمل اإلضافي 

 البقشیش والعموالت والمكافآت والعائدات .2

 دخل العمل الحر  .3
 أو أرفق جدول دائرة اإلیرادات الداخلیة «ج» من اإلقرار الضریبي)  11(أكمل ملحق العمل الحر في الصفحة 

 المصاریف الشخصیة التي تدفعھا جھة العمل .4
 السكن، الوجبات، المخصصات العسكریة)(على سبیل المثال: الجوال، السیارة، بدل 

 إجمالي الدخل من العمل 

 ب. مصادر الدخل األخرى (یرجى تحدید المبلغ الشھري) 

 دخل اإلیجار .1
 أو أرفق جدول دائرة اإلیرادات الداخلیة «ھـ» من اإلقرار الضریبي)  10(أكمل ملحق دخل اإلیجار في الصفحة  

 المعاشات التقاعد /  .2

 استحقاقات تأمین البطالة  .3

 تعویضات العمال و/أو التأمین ضد العجز .4

 ___________________)   مخصصات الضمان االجتماعي (حدد النوع  .5

 إعانات المحاربین القدامى (محارب قدیم) .6

 إیرادات الفوائد أو أرباح األسھم  .7

 ائتمان أو دخل سنوي  .8

 الھدایا أو الجائزة المالیة (بما في ذلك مكاسب الیانصیب)  .9

 النفقة الزوجیة (النفقة)  .10
 (من الطرف اآلخر في ھذه القضیة)

 النفقة الزوجیة (النفقة)  .11
 (من شخص لیس طرفًا في ھذه القضیة) 

 غیر ذلك: یرجى التحدید_________________  .12
 المال) (على سبیل المثال، مكاسب رأس 

 إجمالي الدخل من مصادر أخرى __________ 

 إجمالي الدخل الشھري

 ____________ (العمل ومصادر أخرى)
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 المساعدات العامة -القسم الثاني

ال  نعم   ھل تتلقى مساعدات عامة؟

 المنطبقة وبیان المبلغ بالدوالر عند االقتضاء إذا كان اإلجابة نعم، یرجى التحقق من جمیع الصنادیق 

 ) المساعدة المالیةReach UP) المساعدة المالیة ،(RUFA المعونة ،(
 )____________ TANFالمؤقتة لألسر المحتاجة (

  ____________ المساعدات العامة  ) دخل الضمان التكمیليSSI ( 

  د. دیناصور  /میدیكیرتأمین میدیكید    برنامج فیرمونت لمساعدة أصحاب المنازل

  ____________مساعدات الوقود   _____________المساعدات الغذائیة  مساعدات اإلسكان 

 دخل/نفقات األطفال القصر  -القسم الثالث 
 عاًما ولكنھم ما زالوا في المدرسة الثانویة. 18الذین تزید أعمارھم عن عاًما أو األطفال  18تعني عبارة «األطفال القّصر» األطفال الذین تقل أعمارھم عن 

 قائمة بجمیع األطفال القّصر لدیك من الطرف اآلخر  .أ

 السكن األساسي الحالي  تاریخ المیالد االسم 

 قائمة بجمیع األطفال القصر اآلخرین الذین تقدم لھم الدعم  . ب

 السكن األساسي الحالي  العالقة بك  تاریخ المیالد االسم 

 قائمة بجمیع األطفال الذین أمرت بدفع نفقة لھم  . ت

 الوالیة/المقاطعة الُمطبّق فیھا األمر المبلغ المدفوع  المبلغ المأمور بھ االسم 
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 التأمین الصحي المتاح من خالل عملك:  . ث

 الحصول على ھذا النوع من التأمین من خالل وظیفتك حتى لو لم یتم تسجیل أطفالك.  یجب علیك إكمال ھذه الفقرة إذا كان بإمكانك 
 تحقق من كشوف المرتبات أو إدارة الموارد البشریة للحصول على مبلغ مساھمتك الشھریة في كشوف المرتبات في التكلفة.

 للتأمین الصحي لألسرة التي یتحملھا الموظف مجموع التكالیف الشھریة 
 مجموع التكلفة الشھریة للموظف 

 مجموع التكلفة الشھریة لتغطیة الفرد الواحد للموظف 
 ال  نعم  ھل تم إدراج أطفال ھذه القضیة في خطتك؟

 تكالیف رعایة طفلك فیما یخص أطفال ھذه العالقة   . ج
 ) شھًرا  12(إذا تغیرت المبالغ الشھریة خالل السنة، استخدم المبلغ السنوي مقسوًما على  

 مجموع التكالیف الشھریة لرعایة الطفل (قبل اإلعانة) 
 اإلعانة المالیة 

 اإلعانة) التكالیف من الجیب (مجموع التكالیف مطروًحا منھا 

 . 51، السطر 9نقل التكالیف من الجیب إلى الصفحة 

 نفقاتك االستثنائیة على أطفال ھذه العالقة  .ح

 التكلفة لكل شھر  نوع النفقات 

 النفقات الطبیة للطفل غیر المؤمن علیھ

 النفقات التعلیمیة للطفل 

 نفقات األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة 

 یتلقاه طفل ھذه العالقة الدخل الشھري الذي  .خ

 المبلغ اسم الطفل مصدر الدخل

 مخصصات العجز .1

 مخصصات الضمان االجتماعي .2

 غیر ذلك  .3

 اسم الوالد المتلقي إلعانة الطفل: ___________________________________________________ 
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 القروض والدیون  -القسم الرابع 
 القروض 

 قروض السكن األساسي:أ. 

حدد المربع المناسب إذا   الدفعة الشھریة  الرصید المستحق  الُمقرض نوع القرض 
 كنت تسدد ھذه الدفعة 

  السكن األساسي  .1
  الرھن العقاري الثاني  .2
  ضمان ملكیة المنزل  .3

  إجمالي السكن األساسي 
 1، السطر 7الصفحة تحویل إجمالي المدفوعات الشھریة إلى  

 ال تشمل قروض األعمال أو تأجیر العقارات  - ب. قروض عقاریة أخرى 

حدد المربع المناسب إذا   الدفعة الشھریة  الرصید المستحق  الُمقرض وصف الملكیة 
 كنت تسدد ھذه الدفعة 

 
 

  إجمالي العقارات األخرى 
 38، السطر 8الصفحة تحویل إجمالي المدفوعات الشھریة إلى  

 ج. قروض السیارات 

 نوع السیارة  
 (السنة، الصنع، الطراز)

 الدفعة  الرصید المستحق  الُمقرض
 الشھریة 

حدد المربع المناسب إذا  
 كنت تسدد ھذه الدفعة 

 
 
 

  إجمالي قروض السیارات 
 14السطر ، 7تحویل إجمالي المدفوعات الشھریة إلى الصفحة 
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 أخرى د. قروض  

حدد المربع المناسب إذا   الدفعة الشھریة  الرصید المستحق  الُمقرض نوع القرض 
 كنت تسدد ھذه الدفعة 

     قرض شخصي 
     قرض كلیة/مدرسة 

     غیر ذلك
     غیر ذلك

     اإلجمالي  

 38، السطر 8الصفحة تحویل إجمالي المدفوعات الشھریة إلى  
 الدیون 

 دین بطاقة االئتمان  .أ

حدد المربع المناسب إذا   الدفعة الشھریة  الرصید المستحق  الشركة  حامل البطاقة 
 كنت تسدد ھذه الدفعة 

     
     
     
     
     
     

     اإلجمالي 
 43، السطر 8تحویل إجمالي المدفوعات الشھریة إلى الصفحة 

 دیون أخرى (على سبیل المثال االمتیازات الضریبیة وفواتیر المستشفیات وحسابات التحصیل)  . ب

الدفعة الشھریة إن   الرصید المستحق  الشركة/الكیان المملوك  نوع الدین
 وجدت 

حدد المربع المناسب إذا  
 كنت تسدد ھذه الدفعة 

     
     

     اإلجمالي 
 38، السطر 8المدفوعات الشھریة إلى الصفحة تحویل إجمالي 
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 المصروفات  -القسم الخامس
 المصروفات الشھریة: 

. إذا تغیر المبلغ المدفوع من شھر آلخر،  12ضع قائمة بمصروفاتك الشھریة. بالنسبة للمصروفات المدفوعة غیر الشھریة، حدد المبلغ السنوي واقسمھ على  
 .12المبلغ السنوي واقسمھ على حدد 

المبلغ الذي تدفعھ   مصروفات األسر المعیشیة
 بنفسك 

المبلغ الذي یدفعھ  
 شخص آخر 

 اإلجمالي لألسرة 

    اإلیجار أو الرھون العقاریة، بما في ذلك قروض األقساط المنزلیة  .1
    الضرائب العقاریة  .2
    تأمین مالك المنزل أو المستأجر  .3
    الكھرباء  .4
    الھاتف (الھاتف األرضي والخلوي)  .5
    الماء  .6
    غاز المنزل .7
    البترول أو الخشب أو الوقود اآلخر غیر المدرج أعاله .8
    القص والحرث والقمامة  .9

    مشتریات البقالة  .10
    مد الكابالت/اإلنترنت  .11
    الغسیل/التنظیف الجاف  .12
    الصیانة/اإلصالح  .13

    المعیشیة إجمالي مصروفات األسر 
    

المبلغ الذي تدفعھ   مصروفات السیارة 
 بنفسك 

المبلغ الذي یدفعھ  
 شخص آخر 

 اإلجمالي لألسرة 

    إجمالي قروض السیارات  .14
    التأمین على السیارة  .15
    الغاز .16
    الصیانات/اإلصالحات  .17
    التسجیل  .18

    إجمالي مصروفات المركبة 
    

الذي تدفعھ  المبلغ   مصروفات التأمین 
 بنفسك 

المبلغ الذي یدفعھ  
 شخص آخر 

 اإلجمالي 
 األسرة المعیشیة 

    تأمین على الحیاة  .19
    التأمین ضد العجز  .20
    التأمین الصحي  .21
    أسنان/عیون   .22

    إجمالي مصروفات التأمین 
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المبلغ الذي تدفعھ   مصروفاتك الشخصیة 
 بنفسك 

المبلغ الذي یدفعھ  
 آخر شخص 

 اإلجمالي 

    المصروفات الطبیة لغیر المؤمن علیھم .23
    مالبس/أحذیة  .24
    أدوات النظافة/مستحضرات التجمیل  .25
    وجبات/وجبات خفیفة تؤكل بالخارج .26
    العنایة بالشعر  .27
    المجالت والصحف والكتب ومواد القراءة األخرى  .28
    منتجات التبغ والكحول  .29
    البیطري والحیوانات األلیفة األخرى مصروفات الطبیب  .30
    الترفیھ (األفالم والبولینج والمتاحف وما إلى ذلك) .31
    ھدایا لآلخرین  .32
    التبرعات الخیریة  .33
    اإلجازة  .34
    الرسوم النقابیة  .35
    المساھمة الشھریة في المدخرات  .36
التقاعد الفردي ، حساب 401Kالمساھمة الشھریة في صنادیق التقاعد ( خطة تقاعد  .37

 وغیرھا.)
   

(ال تشمل قروض اإلقامة األولیة أو بطاقات االئتمان  مدفوعات القروض والدیون الشھریة  .38
 أو مدفوعات المركبات) 

   

    مصروفات األطفال الذین یعیشون معك، لكن لیسوا في ھذه العالقة  .39

    أخرى. األطفال الذین أمرت المحكمة بدعمھم ضمن األطفال من عالقة  .40
    نفقة الزوجة التي أمرت المحكمة بدفعھا (النفقة) .41
    متفرقات (یرجى إدراجھا في ورقة منفصلة واستیفاءھا بالمبلغ اإلجمالي ھنا)  .42

    إجمالي المصروفات الشخصیة
المبلغ الذي تدفعھ   دین بطاقة االئتمان 

 بنفسك 
 المبلغ الذي یدفعھ 

 شخص آخر 
 اإلجمالي 

    المدفوعات الشھریة على بطاقات االئتمان مجموع  .43

المبلغ الذي تدفعھ   
 بنفسك 

 المبلغ الذي یدفعھ 
 شخص آخر 

 اإلجمالي 

الكلي   الشخصیة  المجموع  والسیارات والتأمین والمصروفات  المنزلیة  للمصروفات 
 ومدفوعات بطاقات االئتمان
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  مدفوعات ضریبة الدخل 

  االقتطاع الشھري من المرتبات أو الضرائب المقدرة 
  فیدرالي  .44

  قانون مساھمات التأمین الفیدرالیة  .45

  برنامج میدیكیر  .46
  

  والیة فیرمونت  .47

  الضرائب األخرى المحتجزة/المدفوعة  .48

 نفقات األطفال 

 النفقات االستثنائیة على أطفال ھذه العالقة المدفوعة من جانبك 
  واألحذیة المالبس  .49

  الحفاضات  .50

تكالیف رعایة األطفال من الجیب المتعلقة بعملك (بما في ذلك رعایة األطفال ذات الصلة بالتعلیم   .51
 المرتبطة بالعمل) 

 

  وجبات الغذاء المدرسیة  .52

  اللوازم المدرسیة  .53

  رسوم/نفقات األنشطة الخاصة (مثل دروس البیانو والریاضة)  .54

  مخیم الصیف  .55

  التعلیم المدرسي الخاص  .56

  المصروفات الطبیة/األسنان لغیر المؤمن علیھم .57

  إعانة الطفل التي تدفعھا ألطفالك من غیر ھذه العالقة  .58

  متفرقات: یُرجى التفصیل أدناه.  .59

  1متفرقات 

  2متفرقات 

  3متفرقات 

  4متفرقات 

  مجموع المصروفات الشھریة لألطفال 
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   مرفق إیرادات اإلیجار (الجدول «ھـ») أ. 

 السطر أ   اإلیجار السنوي المقبوض 

   ب. مصروفات اإلیجار السنویة 
 
 

   . التنظیف والصیانة 1

   . العموالت2

   . التأمین3

   . الرسوم القانونیة وغیرھا من الرسوم المھنیة 4

   . فائدة الرھن العقاري المدفوعة للبنوك5

   فوائد أخرى . 6

   . اإلصالحات 7

   . اللوازم8

   . الضرائب 9

   . المرافق10

   . الرواتب واألجور 11

   أ.__________________________________  . أخرى (یُرجى وضع قائمة) 12

   ب.__________________________________  

   ج.__________________________________  

   د.__________________________________  

   . مصروفات االستھالك 13

  ) 13إلى  1مجموع المصروفات السنویة (البنود من 
 السطر ب 

  مجموع الدخل السنوي (السطر أ مطروًحا منھ السطر ب)
 السطر ج 

   ) 12مقسوًما على مجموع الدخل الشھري (السطر ج 

 2أدخل ھذا المبلغ في الصفحة  
 ، 1ب، السطر 

 813Aالقسم األول) من النموذج 
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 جمالي اإلیرادات أو المبیعات الشھریة  .أ
 

 
 المصروفات التجاریة الشھریة  .ب

  مصروفات ولوازم مكتبیة  .14  تكلفة السلع المباعة و/أو التشغیلیة  .1

  الغسیل الجاف والتنظیف  .15  إعالنات  .2

  المعاشات التقاعدیة و/أو خطة تقاسم األرباح .16  الدیون المعدومة من المبیعات أو الخدمة  .3

  اإلیجار للممتلكات التجاریة المؤجرة  .17    الغاز مصاریف السیارات:  .4
    التأمین  
  اآلالت أو المعدات  .18    الصیانة  
    التسجیل  
  أخرى ممتلكات تجاریة   .19  

 

  اإلصالحات  .20  العموالت  .5

  اللوازم  .21  اإلھالك  .6

  الضرائب  .22  االستھالك  .7

  السفر .23  المستحقات والمنشورات  .8

  الوجبات والترفیھ  .24  برنامج استحقاقات الموظفین  .9

 (بخالف التأمین الصحي) (یرجى التحدید) التأمین  .10
 أ. 

  المرافق والھاتف  .25 

  الرواتب  .26  ب.

 (القائمة والتحدید)  أخرى  .27  (للبنوك) الفوائد المدفوعة على الرھن العقاري  .11
 أ

 

  ب.  (یرجى التحدید)مدفوعات الفوائد األخرى  .12
  ج

  د.  الخدمات القانونیة والمھنیة  .13
  ھـ. 

  و.  
  ز.  
    
 إجمالي مصاریف األعمال الشھریة   

 )27إلى  1(أضف السطور من  
 

الدخل الصافي لألعمال الشھریة (إجمالي اإلیصاالت /    
 المبیعات مطروًحا منھ المصروفات) 

 

 813A(القسم األول) من النموذج  3أ السطر  2أدخل ھذا المبلغ في الصفحة   
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