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 (OTDA)  הילף  דיסאביליטי  און צייטווייליגע פון  אפיס יארק  ניו אוו  סטעיט

 
 

 צייט  א  באשטימען וועגן  מודעה קיין  נישט  איז   דאס
 

 :צו  געשיקט  קאפיע
 

XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXX XX XXXXX 
 
 

   XXXXXXXX:   :נומער  היערינג  פעיר
 XXXXXXXXXXXX:   נומער  קעיס

 XXX:   קאטעגאריע
 XXXX/XXXX/XXXX/XXXX:   צענטער/    אגענטור

 XX/XX/XX:   פארלאנג פון  דאטום
   XXXXXXXXXX:   נומער  מודעה
 XX/XX/XX:   מודעה פון  דאטום
 XX/XX/XX:   :עפעקטיוו  דאטום

 :  פון  פארלאנג  היערינג פעיר  א  באקומען  האבן מיר  אז   זיין  מודיע  אייך  קומט  דאס
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

 
  געשריבענע  אייער  האבן  זיי מוזן,  אטוירני קיין  נישט  איז   יענער  און  היערינג  פעיר  אייער  ביי  פארטרעטן  איינער  אייך וועט  אויב

 .רעקארד   קעיס  אייער  איבערצוקוקן  און  פארטרעטן  צו  אייך  אויף  אויטאריזירונג
 

  צו  אדער,  קעיס  אייער  פון  סטאטוס  הילף  די,  פארלאנג  דעם  וועגן  פרעגן צו  אפיס  דעם  מיט  פארבינדן  זיך  איר  דארפט  אויב
 :צו  שרייבט  אדער ,  800-342-3334  רופן  איר  קענט,  נומער  טעלעפאן  אדער   אדרעס  אין  ענדערונג  אן  וועגן  אפיס  דעם  אינפארמירן
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 .ענין  יעדע  פון  סטאטוס   הילף   די  און  היערינג   פעיר   אייער  ביי  דורכרעדן  וועט  מען  וועלכע  ענינים  די  וועגן  זיין  צו  מודיע   אייך  קומט  דאס

 

 היערינג  פעיר  דעם  ביי  אדרעסירט ווערן  צו ענינים
,  סערוויסעס  אדער,  בענעפיטן,  הילף  אייער   געענדערט  האט  אגענטור   ארטיגער  דער ווייל  היערינג  א  געבעטן  איר  האט  אויב
  וועט  קאמישענער  דער  ביז   ענדערונג  קיין  אן  סערוויסעס  אדער,  בענעפיטן,  הילף  אייער  באקומען  צו  בארעכטיגט  איר זענט

 .באשלוס  א  ארויסגעבן
  אומגעטוישט  הילף  אייער  ווייטער  פארצוזעצן  דיסטריקט  ארטיגן  פאר׳ן  דירעקטירט(  נישט  האט)  האט  קאמישענער  סטעיט  דער

 (:ים)ענינ  פאלגענדע  די  אויף  באשלוס  היערינג  פעיר  דער  פון  אויספיר  דער  אנגעהאנגן
 
 

01. XXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 

 .היערינג  פעיר  אייער  פון  פלאץ און,  צייט,  דאטום  דעם וועגן וויסן  לאזן  צו  אייך  מודעה  באזונדערע  א באקומען  וועט  איר
 

 זייט  אנדערן  דעם  לייענט ביטע
  



 
  איז   קעיס  אייער  אבער,  אומגעטוישט   הילף  אייער  אנצוהאלטן  געווארן  דירעקטירט  די  איז   דיסטריקט  ארטיגער  דער  אויב

,  פארארדנונג   דעם  טראץ  געווארן  באגרעניצט  אדער   רעדוצירט  זענען  בענעפיטן  אייערע  אדער,  געווארן  פארמאכט  פונדעסטוועגן
  צענטער  ארטיגן  אייער  ביי  איינהייט(  פארמיטלען  און  היערינג  פעיר)  FH&C  מיט  פארבינדן  זיך  אפעלאנטן  סיטי  יארק ניו  זאלן

  אפעלאנטן.  באקלאג׳  פארזעצונג  ׳הילף  א  מאכט  און,  ארט  מעדיקעיד  אדער  SNAP  אייער  ביי  איינהייט  היערינג  פעיר  דער  אדער
  סטעיט  דעם  מיט  פארבינדן  אויך  זיך  מעגט  איר.  ארבעטער  קעיס  זייערע  מיט  פארבינדן   זיך  זאלן  סיטי   יארק  ניו   פון  אינדרויסן

  דער  פארארדנען  צו  נאכאמאל בעטן  זיי  און  מודעה  דער  פון  פארנט  אויפ׳ן  אנגעגעבן  אדרעס  און  נומער  טעלעפאן  דער  ביי  אגענטור
  באזוכן  אדער  800-342-3334  רופן  איר  קענט, סיטי  יארק  ניו  אין  איר  וואוינט  אויב.  הילף  אייער   צוריקצושטעלן  דיסטריקט  ארטיגער

,  שטאק  ׳טע1,  היערינגס  אדמיניסטראטיווע  פון  אפיס,  עסיסטענס   דיסאביליטי  און  טעמפארערי פון  אפיס  סטעיט  יארק ניו  דעם
 .Boerum Place, Brooklyn, NY 14 :ביי
 
 

  ביי  אנהאלטן  ווייטער  בענעפיטן  SNAP  אייערע  וועלן,  געווארן  פארארדנט  איז   פאזעצונג--הילף  ווען,  SNAP  מיט  פראבלעמען  פאר
  געפונען  און  סערטיפיי׳ען  ווידער  איר  מוזט  דערנאך.  זיך  ענדיגט  פעריאד  סערטיפיקעישען  אייער  ביז   נאר  שטאפל  זעלבער  דער
  דער  דורך  באשטימט  סומע  די  אין  SNAP באקומען  וועט  איר.  SNAP  באקומען  צו  ווייטער  אויף  בארעכטיגט  ווערן

 .פראצעס  ריסערטיפיקעישען


