EXISTING ORDER INFORMATION &
SWORN STATEMENT OF ARREARS

INTERNATIONAL - U.S.

בין לאומי – ארה"ב

מידע על צו קיים והצהרה בשבועה על פיגורים
Petitioner:

:ת/תובע

File Stamp

Respondent:

חותמת הגשה

:ת/נתבע

To:

:אל

Other Country Reference Number:

:מספר התיק במדינה זרה
U.S. Reference Number:

:מספר התיק בארה"ב
Telephone:

From:

:מאת

Fax:

Internet/E-mail address:

:מספר פקס
:מספר טלפון
:דואר אלקטרוני

Describe all current orders (include all pertinent orders and modifications).
NOTE: if more than 1 order exists, attach a complete description as below for each.

.(תיאור של כל הצווים הקיימים )יש לכלול את כל הצווים והשינויים הרלוונטיים
. עבור כל אחד מהצווים, כגון התיאור להלן, צרף תיאור שלם, במידה וקיים יותר מצו אחד:הערה
Date of Order:

Current Amount of
: תאריך הצוPayment:

:סכום התשלום השוטף

Amount of Unpaid Interest:
(date):

Frequency of payment:
(Monthly/Weekly/etc.)

Amount paid towards
arrears:

:תדירות התשלום
(אחר/שבועי/)חדשי
as of

:סכום הריבית שלא שולם עד ליום

Total Arrears:
(date):

סכום ששולם על חשבון
:הפיגורים

Frequency of payment
towards arrears:

תדירות התשלומים על
:חשבון הפיגורים
as of

__________ : _______________ לתאריך:סך כל הפיגורים

Tribunal's Name & Address:

:בית המשפט וכתובתו/הדין-שמו של בית
Are there other terms of the order that need to be enforced, such as medical coverage or other unpaid costs
and fees that are not included in the amount ordered as shown above? [ ] No [ ] Yes, describe:

 כגון כיסוי הוצאות רפואיות או עלויות ותשלומים נוספים שלא שולמו ושאינם כלולים,האם יש תנאים נוספים בצו אותם יש לאכוף
: אנא תאר,בסכום הצו לעיל? ] [ לא ] [ כן

Obligor's maintenance payment history:

:מזונות על ידי החייב-היסטוריה של תשלומי דמי
From (Year) to (Year):

Agency Which Prepared the Payment History which appears below or is attached

____ :משנת _____ עד לשנת

הסוכנות שהכינה את היסטורית התשלומים כמפורט להלן או המצורפת בזאת

[ ] Certified copy of tribunal/agency payment history is attached, or
[ ] Payment history is provided on the next page:

 או,הסוכנות/בית המשפט/הדין-] [ מצורף עותק מאושר של היסטוריית התשלומים לפי בית
:] [ היסטורית התשלומים מופיעה להלן
Obligor's Payment History: Adjudicated Arrears: _____________________ as of __________________________
(amount)

(date of Order)

( _________________ )תאריך הצו- פיגורים שנפסקו ____________ )סכום( החל ב:היסטורית התשלומים של החייב
In the tables below show the arrears that have accrued since the date that the:

•
•

:יש לרשום בטבלאות להלן את הפיגורים שהצטברו
since the date that the arrears were adjudicated, or
since the order was entered, if the arrears have not been adjudicated.

•
•

 או,מהתאריך בו נפסקו הפיגורים
. אם הפיגורים לא נפסקו,מאז הופעל הצו
Year: ______________________

Year:

:שנה

Amount Due

סכום לפירעון

Amount Paid

סכום ששולם

Balance

Amount Due

יתרה

סכום לפירעון

Jan

ינואר

Feb

פברואר

Mar

Sep

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר

Oct

אוקטובר

Nov
Dec

נובמבר
דצמבר

Total

סך הכל

Apr
May
Jun
Jul
Aug

:שנה

Amount Paid

Balance

סכום ששולם

יתרה

Total of Adjudicated and Accrued Arrears $_____________________ as of (date)__________________________

_________________ ( _____________ נכון )לתאריך$ סך כל הפיגורים שנקבעו והצטברו

For Use By Other Country Only:

:לשימוש על ידי מדינה אחרת בלבד
Subject to the penalties for providing false information under the laws of _______________________________________
pursuant to
the information
(Name of country)
(Order, Decree, Statute or regulation providing for penalty)
concerning the order and arrearage accrued under it true and correct to the best of my knowledge and belief.

, פסק דין, ________________ )צו-בכפוף לעונש על מסירת מידע כוזב לפי חוקי ____________ )שם המדינה( ובהתאם ל
. כל המידע על הצו והפיגורים המצטברים הוא נכון ומדויק למיטב ידיעתי ואמונתי,(תקנה או הוראה אודות העונש
Date

Signature of Tribunal/Agency Representative

_____________________________
 הסוכנות/ הדין-חתימת נציג בית

___________________
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 מוזכר 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
_______________ חותמת

(_________________________________ )חתימת הפקיד הרשמי

For Use By U.S. Tribunals/Agencies Only: Under the penalties of perjury, all information and facts concerning the order
and the arrearage accrued under it are true and correct to the best of my knowledge and belief.

 כל המידע והעובדות הנוגעים לצו ולפיגורים, בכפוף לעונש על שבועת שקר:סוכנויות ארה"ב בלבד/דין-לשימוש על ידי בתי
.המצטברים לפי צו זה הנם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי ואמונתי

Date

Signature of Tribunal/Agency Representative

( הסוכנות/ הדין-___________________ )חתימת נציג בית

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

Notary Public

(___________________ )תאריך

Commission expires

( מדינה __________________________ )נוטריון ציבורי, מחוז,ה לפני בתאריך/ה וחתם/_______________ נשבע
(______________________ )תאריך פקיעת תוקף הרשיון

