UNIFORM SUPPORT PETITION

תביעה אחידה למזונות

INTERNATIONAL - U.S.

ארה"ב–בין לאומית

Petitioner:

:ת/התובע

File Stamp

חותמת הגשה

Respondent:

:ת/הנתבע
To:

Other Country Reference Number:

:אל

:מספר תיק במדינה השנייה
U.S. Reference Number:

:מספר תיק בארה"ב
From:

Telephone:

:מאת

Fax:

Internet/E-mail address:

:טלפון
:פקס
:כתובת דואר אלקטרוני

1. Action Sought

 הפעולה הנדרשת.1
The Respondent and/or the Respondent's property is subject to the jurisdiction of the responding tribunal.
The Respondent owes a duty of support to the following child(ren):

ת לשלם/ת חייב/ הנתבע.ת/בית המשפט של הנתבעת/הדין-ת כפופים לסמכות השיפוט של בית/או רכוש הנתבע/ת ו/הנתבע
:ים/ים הבא/מזונות לילד
Name

Sex

שם

מין

Birthdate

תאריך לידה

National Identity Number/
U.S. Social Security Number

מספר ביטוח לאומ בארה"ב/מספר זיהוי

Birthplace

מקום לידה

The Petitioner files this Petition to request:

:התובע מגיש את התביעה על מנת לדרוש

[ ] Enforcement of the attached Order
אכיפה של הצו המצורף

□

:תביעה לצו – כולל תמיכה רפואית אם מתאים – עבור

□

מזונות ילדים

□

__________________________ : _________________ עד לתאריך: מתאריך,מזונות עבר פרק זמן קודם

□

[ ] Establishment of an Order – including Medical Support if applicable – for:
[ ] Child Support
[ ] Support for a Prior Period, From:

To: ___________________________

[ ] Establishment of Parentage
קביעת הורות

□

[ ] Modification of the attached Order
□ שינוי של צו מצורף

[ ] Other Remedy Sought:
________________________________________________________________________ :סעד אחר שנדרש

□

2. Grounds Supporting the Remedy Sought in Section 1 (when applicable)

( )במידה ורלוונטי1  סיבות שתומכות בסעד שנדרש בפרק.2
[ ]

Respondent is the non-custodial parent of the children named in this Petition.

.ים בתביעה זו/שמם נקוב/ים ששמו/ת הוא הורה שאינו משמורן של הילד/הנתבע

[ ]

□

A modification is appropriate due to a change in circumstances.

.□ שינוי הולם עקב נסיבות שהשתנו

[ ]

Grounds for other remedy sought:

_____________________________________________________________________ :סיבות לסעד אחר שנדרש

3. Additional Supporting Information

 מידע תומך נוסף.3
The following documents are attached to, and incorporated in, this Uniform Support Petition. These documents
contain the required additional information.

. מסמכים אלה מכילים את המידע הנוסף הדרוש.המסמכים להלן מצורפים ומאוגדים בתביעת תמיכה אחידה זו

[
[
[
[

] Petitioner's General Testimony
] Acknowledgment of Parentage
] Support Order
] Other:

[ ] Affidavit in Support of Establishing Parentage
[ ] Birth Certificate(s) of the Child(ren)
[ ] Marriage Certificate

□ תצהיר תומך אודות קביעת הורות

□
ים/ות לידה של הילד/□ תעודה
□ הודאה בהכרה באבהות
□ תעודת נישואין
□ צו מזונות
_________________________________________________________________________________ :□ אחר
ת/העדות הכללית של התובע

4A. Verification – For Use By Other Country Only
 אימות – לשימוש על ידי המדינה השנייה בלבד.א4
Subject to the penalties for providing false information under the laws of

,
(Name of country)

pursuant to
Order, Decree, Statute or regulation providing penalty

, all of the information contained in

this Uniform Support Petition are true and correct to the best of my knowledge and belief.

________________________________________________________ בכפוף לעונש על מסירת מידע כוזב לפי חוקי
,( תקנה או הוראה אודות העונש,דין- פסק, _____________________________________ )צו-)שם המדינה( ובהתאם ל
.כל המידע הכלול בתביעה לתמיכה אחידה זו נכון ואמת למיטב ידיעתי ואמונתי
Date

Signature of:

[
[
[

] Petitioner
] Petitioner's Attorney
] Tribunal/Agency Representative

____________________________________________________________________

 סוכנות/  בית משפט/ דין-נציג בית

□

ת/פרקליט התובע

□

_________________

ת/חתימת התובע

תאריך

If the legal citation for penalties for providing false information is not provided above, this document must be executed
before a public official.

. יש לבצע את החתימה בפני פקיד רשמי,אם האזכור החוקי של העונש הצפוי למוסרי מידע כוזב אינו נזכר לעיל

Executed before me
This Date

Public Official's printed name and title
SEAL
Signature of Public Official

החתימה בוצעה בתאריך ________ לפני ______________________________ )שם ותואר הפקיד הרשמי באותיות
(דפוס
______________________ )חתימת הפקיד הרשמי( _______________ חותמת

4B. Verification – For Use By U.S. Tribunals/Agencies Only
.סוכנויות של ארה"ב בלבד/ אימות – לשימוש על ידי בתי משפט.ב4
Under the penalties of perjury, all information and facts contained in this Petition are true and correct to the best of my
knowledge and belief.

. כל המידע והעובדות המוצגות בתביעה זו הנם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי ואמונתי,בכפוף לעונש על מסירת מידע כוזב
Date

Signature of:

Sworn to and signed before
Me this Date, County, State

/דין-נציג בית

□

ת/פרקליט התובע

[
[
[

] Petitioner
] Petitioner’s Attorney
] Tribunal/Agency Representative

Notary Public

□

Commission expires

ת/__________________ )תאריך( _______________ )חתימת התובע

(סוכנות
( מדינה( ____________________ )נוטריון ציבורי, מחוז,______________________ )נחתם בשבועה לפני בתאריך
(_________________ )תאריך פקיעת תוקף הרשיון

