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זייט 1

ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף

קעיס נומער

פוד סטעמפ ענדערונג באריכט בויגן
)ביטע שרייבט קלאר(

איר מוזט באריכטן סיי וועלכע ענדערונגען אין אייערע אומשטענדן
לויט די רעגולאציעס וועלכע זענען אויסגערעכנט דא אויבן:
צו:

דאטום________________ :

פילט אויס דעם בויגן און שיקט עס דורך די פאסט צו:
לאקאלע דיסטריקט נאמען ,אדרעס און טעלעפאן נומער:

אדרעס:

אייער פאראנטווארטליכקייט צו באריכטן ענדערונגען
ביטע ליינט פארזיכטיג איבער די פראגעס און רעגולאציעס .אויב איר פארפעלט צו באריכטן סיי וועלכע ענדערונגען וואס איר
דארפט באריכטן לויט די רעגולאציעס ,וועלן מיר מעגליך דארפן מאכן א קלאגע פאר איבער-צאלונג פון פוד סטעמפ בענעפיטן
און איינקאסירן פון אייך די סומע וואס מיר האבן אייך איבערגעצאלט.
די ענדערונגען וואס איר מוזט באריכטן זענען ערקלערט דא אונטן .איר קענט נאך אלץ פרייוויליג באריכטן סיי וועלכע ענדערונג וועגן
אייער פוד סטעמפ הויזגעזונד און ,איב די ענדערונג וועט פארגרעסערן אייער בענעפיט שטאפל און איר וועט באשטעטיגן דעם
ענדערונג ,וועלן מיר פארגרעסערן אייער בענעפיט.
זענט איר א "זעקס-מאנאט באריכטער" אדער אן "ענדערונג באריכטער"? איר קענט ענטפערן די פראגן אויסצוגעפונען אויב איר
זענט א "זעקס-מאנאט באריכטער" אדער אן "ענדערונג באריכטער".
 .1צי באקומט איר דורכגאנג פוד סטעמפ בענעפיטן
)?(TBA

יא – גייט צו " "TBAאויף זייט ) 3היפט
איבער פראגעס  2ביז .(8

 .2צי באקומט איר "ניו יארק סטעיט נוטרישן
אומפראוומענט פראדזשעקט" (New York
)State Nutrition Improvement Project
) (NYSNIPבענעפיטן?

יא – גייט צו " "NYSNIPאויף זייט ) 3היפט
איבער פראגעס  3ביז .(8

ניין – גייט צו פראגע  ,#3דא אונטן.

 .3צי ווערט איר סוירטיפיצירט פאר פוד סטעמפ
בענעפיטן פאר פינף מאנאטן אדער ווייניגער
אויף א מאל?

יא – גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף זייט 2
)היפט איבער פראגעס  4ביז .(8

ניין – גייט צו פראגע  ,#4דא אונטן.

 .4צי האט עמיצער אין אייער הויזגעזינד פארדינטע
איינקונפט וואס ווערט גערעכנט אין אייער פוד
סטעמפ בענעפיט סומע?

יא – גייט צו "זעקס-מאנאט באריכטן" אויף
די אונטערשטע טייל פון דעם בלאט )היפט
איבער פראגעס  5ביז .(8

ניין – גייט צו פראגע  ,#5דא אונטן.

 .5צי זענען איינס פון די ערוואקסענע מענטשן אין
אייער הויזגעזונד ) 18יאר אדער עלטער(
דיסעיבלד אדער  60יאר אדער עלטער?

יא – גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף זייט
) 2היפט איבער פראגעס  6ביז .(8

ניין – גייט צו פראגע  ,#6דא אונטן.

 .6צו באקומט אייער הויזגעזונד  $0איינקונפט
)אריינגערעכנט  $0צייטווייליגע הילף(?

יא – גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף זייט
) 2היפט איבער פראגעס  7ביז .(8

ניין – גייט צו פראגע  ,#7דא אונטן.

 .7צו זענט איר אן קיין שעלטער )אן קיין וואוינונג(,
אדער א צייטנווייז'ער/וואנדערנדער פארם-
ארבעטער?

יא – גייט צו "ענדערונג באריכטן" אויף זייט
) 2היפט איבער פראגע .(8

ניין – גייט צו  ,#8דא אונטן.

 .8איר האט געענטפערט "ניין" אויף אלע  7פראגן
דא אויבן

גייט צו "זעקס-מאנאט באריכטן" אויף די
אויבערשטע טייל פון זייט .2

ניין – גייט צו פראגע  ,#2דא אונטן.
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זייט 2

זעקס-מאנאט באריכטן רעגולאציעס :אלס א פוד-סטעמפ הויזגעזונד אונטער די "זעקס-מאנאט באריכטן" רעגולאציעס ,ווערט נאר פארלאנגט פון אייך צו
באריכטן ענדערונגען אין די צייט פון אייער קומענדיגע ווידער-סוירטיפיצירונג ,אויסער אין די פאלגענדע דריי מצבים:
1.

אויב אייער הויזגעזונד'ס מאנאטליכע איינקונפט בעפאר שטייערן איז מער ווי  130%פון די ארימקייט שטאפל ,מוזט איר באריכטן די מאנאטליכע
סומע צו אייער סאשל סערוויסעס דיסטריקט דורכ'ן טעלעפאן ,שריפטליך ,אדער פערזענליך אין פארלויף פון  10טעג נאך די ענדע פונעם
קאלענדער מאנאט אין וועלכע איר גייט איבער די  130%שטאפל .איינקונפט בעפאר שטייערן איז די סומע פון איינקונפט בעפאר שטייערן און אנדערע
אפ-רעכענונגען ווערן ארויסגענומען ,נישט די סומע וואס איר באקומט ווען איר קעש'ט אייער טשעק .מיר מוזן נוצן די איינקונפט בעפאר שטייערן ביים
אויסרעכענען אייער בארעכטיגונג פאר פוד סטעמפ בענעפיטן .אייער ארבעטער וועט ערקלערן וואס  130%פון די ארימקייט שטאפל מיינט פאר א
פאמיליע וואס איז אזוי גרויס ווי אייערס .סיי וועלכע אנדערע סארט איינקונפט וואס איר באקומט אויסער פארדינסטן מוז ווערן צוגערעכנט צו אייער
פארדינטע איינקונפט בעפאר שטייערן כדי צו וויסן אויב איר זענט העכער  130%פון די ארימקייט שטאפל .ביישפילן פון אנדערע איינקונפט קוואלן וואס
ווערן גערעכנט שליסן איין טשיילד-סופארט צאלונגען וואס איר באקומט ,אן-עמפלוימענט אינשורענס ,צייטווייליגע הילף ) (TAצאלונגען ,ארבעטער'ס
קאמפענסאציע ,סאשל סעקיוריטי בענעפיטן ,סופלעמענטל סעקיוריטי איינקונפט ) (SSIאון פריוואטע דיסעבילטי צאלונגען.
אויב איר פארפעלט צו באריכטן אז אייער איינקונפט בעפאר שטייערן איז מער ווי  130%פון די ארעמקייט שטאפל אין סיי וועלכע קאלענדער מאנאט,
קענען אלע בענעפיטן וואס מען באקומט נאך יענעם מאנאט ווערן פאררעכנט אלס אן איבער-צאלונג .דאס איז אמת אפילו אויב אייער איינקונפט פאלט
אונטער  130%פונעם ארעמקייט שטאפל אין א קומענדיגן מאנאט.

2.

3.

אויב אייער הויזגעזונד'ס סוירטיפיקאציע טערמין איז לענגער ווי  6מאנאטן :ביי א זעקס-מאנאט'יגן אפשטעל-פונקט אין אייער סוירטיפיקאציע טערמין,
וועט איר באקומען א באריכט בויגן וואס איר מוזט צוריקשיקן אין פארלויף פון צען טעג נאכדעם וואס איר באקומט דעם בויגן .אויב האט אייער הויזגעזונד
סיי וועלכע פון די ענדערונגען וואס זענען אויסגערעכנט דא אונטן ,מוזט איר זיי באריכטן אויף דעם באריכט בויגן וואס ווערט געשיקט צו אייך ביי דעם
זעקס-מאנאט'יגן אפשטעל-פונקט.
ליסטע פון ענדערונגען וואס איר מוזט באריכטן ביי דעם זעקס-מאנאט'יגן אפשטעל-פונקט:
•

ענדערונגען אין סיי וועלכע קוואל פון איינקונפט פאר סיי וועמען אין אייער הויזגעזונד

•

ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס סך-הכל פארדינטע איינקונפט ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א מאנאט

•

ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס סך-הכל נישט-פארדינטע איינקונפט פון א פאבליק מקור ,אזוי ווי סאשל סעקיוריטי בענעפיטן אדער אן-
עמפלוימענט אינשורענס בענעפיטן ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $50א מאנאט

•

ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס סך-הכל נישט-פארדינטע איינקונפט פון א פריוואטן מקור ,אזוי ווי טשיילד-סופארט צאלונגען אדער פריוואטע
דיסעביליטי אינשורענס ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א מאנאט

•

ענדערונגען אין די סומע פון געריכט-פארארדענטע טשיילד-סופארט וואס איר צאלט פאר א קינד אינדרויסן פון אייער פוד סטעמפ הויזגעזונד

•

ענדערונגען אין ווער עס וואוינט מיט אייך

•

אויב איר ציעט זיך אוועק ,אייער נייע אדרעס און אייער נייע רענט אדער מארטגעדזש קאסטן ,הייצונג קאסטן און יוטיליטי קאסטן

•

א נייע אדער אן אנדערע קאר ,אדער אנדערע אויטא

•

העכערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס קעש ,סטאקס ,באנדס ,געלט אין די באנק אדער אין א סעיווינגס אינסטיטוציע ,אויב דער סך-הכל קעש און
אפשפארונגען פון אלע מיטגלידער פון הויזגעזונד איז איז יעצט מער פון ) $2000מער פון  $3000אויב איינער אין אייער הויזגעזונד איז דיסעיבלד
אדער  60יאר אלט אדער עלטער(.

•

סיי וועלכע ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד וואס וואלטן גורם געווען א שטראף אזוי ווי עס איז באשריבן אויף זייט 6

אויב עמיצער אין אייער פוד סטעמפ הויזגעזונד איז א געזונטער דערוואקסענער אן קיין דעפענדענטס )” ,(“ABAWDמוזט איר אונז זאגן אויב אייערע
ארבעטס שטונדען גייען אונטער  80שטונדען א מאנאט אין פארלויף פון  10טעג נאך די ענדע פון יענעם מאנאט.

ענדערונג באריכטן רעגולאציעס:
אלס א פוד סטעמפ הויזגעזונד אונטער די "ענדערונג באריכטן" רעגולאציעס ,מוזט איר באריכטן די פאלגענדע ענדערונגען אין פארלויף פון  10טעג פונעם
ענדערונג:
•

ענדערונגען אין סיי וועלכע קוואל פון איינקונפט פאר סיי וועמען אין אייער הויזגעזונד

•

ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס סך-הכל פארדינטע איינקונפט ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א מאנאט

•

ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס סך-הכל נישט-פארדינטע איינקונפט פון א פאבליק מקור ,אזוי ווי סאשל סעקיוריטי בענעפיטן אדער אן-
עמפלוימענט אינשורענס בענעפיטן ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $50א מאנאט

•

ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס סך-הכל נישט-פארדינטע איינקונפט פון א פריוואטן מקור ,אזוי ווי טשיילד-סופארט צאלונגען אדער פריוואטע
דיסעביליטי אינשורענס ,ווען עס גייט ארויף אדער אראפ מיט מער פון  $100א מאנאט
ענדערונגען אין די סומע פון געריכט-פארארדענטע טשיילד-סופארט וואס איר צאלט פאר א קינד אינדרויסן פון אייער פוד סטעמפ הויזגעזונד
ענדערונגען אין ווער עס וואוינט מיט אייך
אויב איר ציעט זיך אוועק ,אייער נייע אדרעס און אייער נייע רענט אדער מארטגעדזש קאסטן ,הייצונג קאסטן און יוטיליטי קאסטן
א נייע אדער אן אנדערע קאר ,אדער אנדערע אויטא
העכערונגען אין אייער הויזגעזונד'ס קעש ,סטאקס ,באנדס ,געלט אין די באנק אדער אין א סעיווינגס אינסטיטוציע ,אויב דער סך-הכל קעש און
אפשפארונגען פון אלע מיטגלידער פון הויזגעזונד איז יעצט מער פון ) $2000מער פון  $3000אויב איינער אין אייער הויזגעזונד איז דיסעיבלד אדער
 60יאר אלט אדער עלטער(.
אויב עמיצער אין אייער הויזגעזינד איז א געזונטער דערוואקסענער אן קיין דעפענדענטס )” ,(“ABAWDמוזט איר אונז זאגן אויב אייערע ארבעטס
שטונדען גייען אונטער  80שטונדען א מאנאט אין פארלויף פון  10טעג נאך די ענדע פון יענעם מאנאט
סיי וועלכע ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד וואס וואלטן גורם געווען א שטראף אזוי ווי עס איז באשריבן אויף זייט 6

•
•
•
•
•

•
•
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זייט 3

 TBAענדערונג באריכטן פאר א הויזגעזונד וואס באקומט דורכגאנג בענעפיטן:
•

דורכגאנג פוד סטעמפ בענעפיטן קענען ווייטער אנהאלטן פאר ביז פינף מאנאטן נאכדעם וואס אייער צייטווייליגע הילף קעיס ווערט געשלאסן.

•

מען פארלאנגט נישט פון אייך צו באריכטן ענדערונגען בשעת אייער דורכגאנג טערמין .אויב איר האט ענדערונגען וועלכע קענען פארגרעסערן אייערע
בענעפיטן זאלט איר זיך פארבינדן מיט אייער ארבעטער כדי איינצוגעבן א פריע ווידער-סוירטיפיצירונג אפליקאציע סיי ווען בשעת אייער דורכגאנג
טערמין צו באקומען דעם פארגרעסערונג .מען קען נישט מאכן די פארגרעסערונג ווילאנג מען גיט נישט איין אן אונטערגעשריבענע אפליקאציע פאר
ווידער-סוירטיפיצירונג ,און די גאנצע ווידער-סוירטיפיצירונג פראצעדור ווערט פולקאם פארענדיגט.

•

איר מוזט זיך ווידער-סוירטיפצירן נאענט צו די ענדע פון אייער דורכגאנג טערמין צו זען אויב איר קענט ווייטער פארזעצן צו באקומען פוד סטעמפ
בענעפיטן נאכדעם וואס אייער דורכגאנג טערמין ענדיגט זיך .מיר וועלן אייך שיקן א מעלדונג וואס וועט אייך דערמאנען פון די פאדערונג זיך ווידער צו
סוירטיפיצירן .אויב איר וועט זיך נישט ווידער-סוירטיפיצירן ,וועלן מיר אייך נישט שיקן קיין שום אנדערע מעלדונג ,און וועלן מוזן שליסן אייער פוד
סטעמפ קעיס.

 NYSNIPענדערונג באריכטן פאר אנטיילנעמער אין :NYSNIP
איר וועט באקומען א פארבינדונגס-בריוו  24מאנאטן נאכדעם וואס איר הייבט אן אנטיילצונעמען אין  ,NYSNIPוואס איר דארפט אויספילן און
•
צוריקשיקן.
•

מען פארלאנגט נישט פון אייך צו באריכטן ענדערונגען אין אייער סוירטיפיצירונג טערמין אויסער די -24מאנאט פארבינדונגס-בריוו .איר קענט פרייוויליג
באריכטן ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן ,רענט אדער יוטיליטי קאסטן ,אדער פארקלענערונגען אין אייער איינקונפט .אויב איר טוט
באריכטן און באשטעטיגן די ענדערונגען ,קענט איר זיין בארעכטיגט פאר מער פוד סטעמפ בענעפיטן .איר קענט אויך באריכטן אייער נייע אדרעס אויב
איר ציעט זיך אוועק ,כדי איר זאלט ווייטער קענען באקומען סיי וועלכע מעלדונגען וואס מיר שיקן אייך.

מעדיצינישע אויסגאבן :מען פארלאנגט נישט פון אייך צו באריכטן ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן דורכאויס אייער סוירטיפיצירונג טערמין.
פונדעסטוועגן ,קענט איר פרייוויליג באריכטן ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן פאר הויזגעזונד מיטגלידער וועלכע זענען:
-

 60יאר אלט אדער עלטער
דיסעיבלד מענער/ווייבער אדער קינדער פון א געשטארבענעם וועטעראן
באקומט "סופלעמענטל סעקיוריטי אינקאם" )(SSI
באקומט סאשל סעקיוריטי דיסעבילטי צאלונגען

-

באקומט וועטעראנען'ס דיסעביליטי בענעפיטן
באקומט רעגירונג דיסעביליטי רעטייערמענט בענעפיטן
באקומט "רעילראוד" רעטייערמענט דיסעבילטי בענעפיטן
באקומט דיסעבילטי-באזירטע מעדיצינישע הילף

אויב איר באריכטעט און באשטעטיגט א העכערונג אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן ,איז מעגליך אז איר זענט בארעכטיגט פאר מער פוד סטעמפ בענעפיטן.
ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן מוזן ווערן באריכטעט ביי אייערע קומענדיגע ווידער-סוירטיפיצירונג.
צייטווייליגע הילף ) (TAבאריכטונג רעגולאציעס :די רעגולאציעס וועלכע זענען אויסגערעכנט דא אויבן זענען נאר שייך צו דעם פוד סטעמפ פראגראם .אויב
איר באקומט אויך  ,TAווערט איר נאך אלץ אויפגעפאדערט צו באריכטן ענדערונגען פאר  TAאין פארלויף פון  10טעג פון די ענדערונג ,אויף רעגלמעסיגע
פאסט באריכט פאפירן TA ,בארעכטיגונג אויספרעג-בויגנס און ביים ווידער-סוירטיפיצירונג.
ווען צו נוצן דעם בויגן:
דער בויגן קען באנוצט ווערן צו באריכטן סיי וועלכע געפאדערטע אדער פרייוויליגע ענדערונגען .איר קענט אויך נוצן דעם בויגן צו באריכטן ענדערונגען אין די
קאסטן פון אכט-געבן אויף קינדער אדער דיסעיבלד ערוואקסענע ,אדער ענדערונגען אין וואוינונג קאסטן אפילו אויב איר האט זיך נישט אוועקגעצויגן .אויב די
אויסגאבן שטייגן ,קענט איר מעגליך זיין בארעכטיגט פאר מער פוד סטעמפ בענעפיטן.
אויב עס זענען דא באווייזן פון די ענדערונגען וואס איר באריכטעט ,ביטע לייגט עס צו אינאיינעם מיט דעם בויגן .דאס וועט העלפן צו פארזיכערן אז איר
באקומט די ריכטיגע סומע פון פוד סטעמפ בענעפיטן .די ענדערונגען וואס מען באריכטעט מוזן באשטעטיגט ווערן בעפאר מיר קענען העכערן אייערע
בענעפיטן.
דער בויגן זאל געשיקט ווערן דורך די פאסט אדער געברענגט ווערן צו די אגענטור וואס איז אויסגערעכנט דא אויבן .אויב צוליב עפעס א סיבה קענט איר נישט
שיקן דורך די פאסט אדער אריינברענגען דעם בויגן ,קענט איר באריכטן די ענדערונגען דורך אונז אנרופן אויף דעם טעלעפאן נומער וואס איז אויסגערעכנט
אויף זייט .1

אויב איר ווילט מער נישט באקומען קיין פוד סטעמפ בענעפיטן ,שרייבט דא אונטער צוריק-צו-ציען אייער אנטיילנעמען אין דעם פוד סטעמפ
פראגראם .אייערע פוד סטעמפס בענעפיטן וועלן זיך אפשטעלן .איר האט די רעכט זיך קעגנצושטעלן די צוריקציאונג אויב איר שפירט אז מען
האט אייך געגעבן נישט ריכטיגע אדער נישט פולקאמע אינפארמאציע וועגן אייער בארעכטיגונג פאר פוד סטעמפ בענעפיטן ,דורך פארלאנגען
א יושר'דיגע פארהער אין פארלויף פון  90טעג .איר קענט זיך ווידער-איינגעבן פאר פוד סטעמפ בענעפיטן סיי ווען נאכדעם וואס איר ציט
צוריק.

X

אויב איר האלט צוריק אינפארמאציע וועגן ענדערונגען אין אייער הויזגעזונד וואס ווערט פארלאנגט פון אייך צו באריכטן ,וועט איר אונז
שולדיג זיין די ווערט פון סיי וועלכע איבריגע פוד סטעמפ בענעפיטן וואס איר באקומט אלס א רעזולטאט .אויב איר טוט ווילענדיג צוריק
האלטן אינפארמאציע ווען איר דארפט עס באריכטן ,קענט איר אויך ווערן דיס-קוואליפיצירט פונעם פוד סטעמפ פראגראם און איר קענט
זיין אויסגעשטעלט צו קרימינאלע פראצעסירונג) .זעט די בייגעלייגטע "פוד סטעמפ שטראף ווארענונג" אויף זייט .(6
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זייט 4

נוצט דעם בויגן דא אונטן צו באריכטן ענדערונגען
ענדערונג אין איינקונפט אדער אינעם קוואל פון איינקונפט – אויב זענט איר א זעקס-מאנאט באריכטער ,דאן ווערן אייערע באריכטן רעגולאציעס ערקלערט אנגעהויבן
אויף זייט  .2אויב זענט איר אן ענדערונג באריכטער ,דאן ווערן אייערע באריכטן רעגולאציעס אויך ערקלערט אויף זייט .2
קוואל פון איינקונפט

נאמען פון מענטש וואס באקומט דעם איינקונפט

ווי אפט באקומט מען עס

נייע סומע

.1

$

.2

$

$
.3
ענדערונג אין הויזגעזונד – רעכנט אויס דא אונטן אלע נייע מיטגלידער אין אייער הויזגעזונד ,אריינגערעכנט ניי-געבוירענע קינדער .רעכנט אויך אויס מיטגלידער
וואס האבן זיך אוועקגעצויגן אדער זענען געשטארבן.
עלטער

נאמען

פארבינדונג

ענדערונג )טשעק'ט איינס(

דאטום

קוואל

איינקונפט סומע

.1

איז אריינגעקומען אין הויזגעזונד
איז אוועקגעגאנגען פון הויזגעזונד

$

.2

איז אריינגעקומען אין הויזגעזונד
איז אוועקגעגאנגען פון הויזגעזונד

$

.3

איז אריינגעקומען אין הויזגעזונד
איז אוועקגעגאנגען פון הויזגעזונד

$

איז אריינגעקומען אין הויזגעזונד
איז אוועקגעגאנגען פון הויזגעזונד

$

.4
ענדערונג פון אדרעס
סיטי

נייע פאסט אדרעס:

זיפ קאוד

סטעיט

אויב איר האט נישט קיין סטריט אדרעס ,גיט אנווייזונגען צו אייער היים )אויב איר זענט היימלאז ,לאזט עס ליידיג(

טעלעפאן נומער וואו מען קען אייך טרעפן

(
)
עריע קאוד

ענדערונג אין האוזינג קאסטן – אויב איר האט זיך אוועקגעצויגן ,מוזט איר אויסרעכענען אייערע נייע קאסטן דא אונטן .אפילו אויב איר האט זיך נישט אוועקגעצויגן ,קענט
איר נוצן דעם סעקשאן אונז צו אינפארמירן אז אייער רענט ,מארטגעדזש צאלונג ,אדער אנדערע קאסטן האבן זיך געענדערט.
זענט איר א גאסט-פאר-באצאלט?

יא

אויב יא ,זענען סעודות

ניין

רענט

יא

ניין

אריינגערעכנט

אויב יא ,גיט די מאנאטליכע סומע

צאלט איר רענט?
צאלט איר פאר די פאלגענדע אויסער אייער רענט?
• הייצונג און/אדער עיר קאנדישן
•
•

ענדערונג )טשעק'ט איינס(

$
יא

נישט אריינגערעכנט

זעלבע

מער

ווייניגער

ניין

יוטיליטיס )עלעקטריק ,געז פאר קאכן ,א.ד.ג(.
טעלעפאן

מארטגעדזש צאלונג

יא

ניין

אויב יא ,גיט די חודש'ליכע סומע

$

האט איר א מארטגעדזש צאלונג?
צאלט איר פאר די פאלגענדע אויסער אייער מארטגעדזש?
•

פראפערטי שטייערן

יא

ניין

•

הויז אינשורענס

•
•
•

טעלעפאן

יא

ניין

זעלבע

אויב יא ,גיט די חודש'ליכע סומע

וואוינט איר אין פאבליק האוזינג?

מער

ענדערונג )טשעק'ט איינס(

$
$

הייצונג און/אדער עיר קאנדישן
יוטיליטיס )עלעקטריק ,געז פאר קאכן ,א.ד.ג(.

וואוינט איר אין סעקשאן  8אדער אנדערע
סובסידירטע האוזינג?

ענדערונג )טשעק'ט איינס(
ווייניגער

זעלבע

מער

ווייניגער

זעלבע

מער

ווייניגער

יא

ניין
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זייט 5
ענדערונג אין די צאל קארס אדער אויטאס – האט עמיצער אין אייער הויזגעזונד געקויפט ,פארקויפט אדער איינגעטוישט א קאר ,טראק ,שיף ,קעמפער ,מאטאר-
ביציקל אדער אן אנדערע אויטא זייט דאס לעצטע מאל וואס איר האט אונז איינגעמאלדן וועגן אויטאס?
מאדעל

פאבריקאנט

אויב פארקויפט ,סומע וויפיל באקומען

יאר

.1

$

.2

$
$

.3
ענדערונג אין סעיווינגס – רעכנט אויס די סך-הכל סומע געלט וואס אייערע הויזגעזונד מיטגלידער האבן יעצט .רעכנט אריין
קעש ,סעיווינגס אקאונטס ,טשעקינג אקאונטס ,סטאקס ,באנדס ,אדער אנדערע אינוועסטמענטס .איר מוזט אונז אינפארמירן אויב
די הויזגעזונד סעיווינגס זענען געשטיגן צו העכער ) $2,000העכער  $3,000אויב איינער אין אייער הויזגעזונד איז  60יאר אלט
$
אדער עלטער אדער איז באשטימט געווארן אלס דיסעיבלד(.
ענדערונג אין טשיילד קעיר ,דעפענדענט קעיר קאסטן אדער די סומע פון טשיילד-סופארט וואס ווערט געצאלט – האבן זיך אייערע טשיילד קעיר אדער
דעפענדענט קעיר קאסטן געענדערט? אויב יא ,קענט איר מעגליך בארעכטיגט זיין פאר מער פוד סטעמפ בענעפיטן.
ענדערונג )טשעק'ט איינס(

פון וועמען?

וועמען צאלט איר?

ווי אפט צאלט איר?

נייע סומע

.1

איך האב מער נישט די אויסגאבע
איך האב די אויסגאבע

$

.2

איך האב מער נישט די אויסגאבע
איך האב די אויסגאבע

$

.3

איך האב מער נישט די אויסגאבע
איך האב די אויסגאבע

$

ענדערונג אין מעדיצינישע קאסטן )דאקטוירים ,דענטיסטס ,שפיטעלער ,פרעסקריפשאנס ,א.ד.ג – (.איר דארפט נאר באריכטן ענדערונגען אין אייערע
מעדיצינישע קאסטן ביים ווידער-סוירטיפיצירונג .פונדעסטוועגן ,קענט איר פרייוויליג באריכטן ענדערונגען אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן סיי ווען ,פאר
הויזגעזונד מיטגלידער וואס זענען:
•  60יאר אלט אדער עלטער
• דיסעיבלד מאן/ווייב אדער קינדער פון א געשטארבענעם וועטעראן
• באקומט "סופלעמענטל סעקיוריטי אינקאם" )(SSI
• באקומט סאשל סעקיוריטי דיסעבילטי צאלונגען
• באקומט וועטעראנען'ס דיסעביליטי בענעפיטן
• באקומט רעגירונג דיסעביליטי רעטייערמענט בענעפיטן
• באקומט "רעילראוד" רעטייערמענט דיסעבילטי בענעפיטן
• באקומט דיסעבילטי-באזירטע מעדיצינישע הילף
אויב איר באריכטעט און באשטעטיגט א העכערונג אין אייערע מעדיצינישע אויסגאבן ,קענט איר מעגליך זיין בארעכטיגט פאר מער פוד סטעמפ בענעפיטן.
נאמען

וואספארא סארט קאסט איז דאס

ווי אפט איז יעדע צאלונג פעליג?

סומע
$
$
$
$

ערווארט איר אז די ענדערונגען וואס איר האט באריכטעט זאלן בלייבן די זעלבע דעם קומענדיגן מאנאט?

יא

ניין

אויב "ניין ",ערקלערט:

מאכט א טשעק דא אויב איר האט נישט קיין ענדערונגען צו באריכטן וועגן אייער פוד סטעמפ הויזגעזונד
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זייט 6

ענדערונגען פון בענעפיטן
מיר וועלן נוצן אייערע ענטפערס אויף דעם בויגן צו זען אויב אייער הויזגעזונד'ס בענעפיטן וועלן זיך ענדערן .בעפאר מיר ענדערן אייערע
בענעפיטן ,וועלן מיר אייך שיקן א מעלדונג וואס וועט ערקלערן וואס עס גייט פאסירן .אויב איר זענט נישט איינשטימיג מיט אונזער באשלוס ,האט
איר דאס רעכט צו א יושר'דיגע פארהער זיך קעגנצושטעלן אונזער באשלוס.
פוד סטעמפ בענעפיטן ) (FSשטראף ווארענונג
סיי וועלכע אינפארמאציע וואס איר שטעלט צו אין צוזאמענהאנג מיט אייער אפליקאציע פאר פוד סטעמפ בענעפיטן ,וועט אויסגעשטעלט ווערן
פאר באשטעטיגונג דורך פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע באאמטע .אויב סיי וועלכע אינפארמאציע איז נישט ריכטיג ,קען מען אייך אפזאגן .FS
איר קענט זיין אויסגעשטעלט צו קרימינאלע פראצעסירונג פאר'ן וויסענדיג צושטעלן נישט-ריכטיגע אינפארמאציע.
איר וועט קיינמאל מער נישט קענען באקומען קיין  FSאויב איר:
•

זענט געפונען געווארן שולדיג אין א געזעצליכן געריכט צום צווייטן מאל אין קויפן אדער פארקויפן קאנטראלירטע סובסטאנצן
)אומלעגאלע דראגס אדער געוויסע דראגס צו וועלכע עס פארלאנגט זיך א דאקטאר'ס פרעסקריפשאן( אין אויסטויש פון  ;FSאדער

•

זענט געפונען געווארן שולדיג אין א געזעצליכן געריכט אין פארקויפן אדער באקומען פייער-געווער ,מוניציאן אדער אויפרייס-מאטעריאל
אין אויסטויש פון  ;FSאדער

•

זענט געפונען געווארן שולדיג אין א געזעצליכן געריכט אין טראפיקירן מיט  FSאין די ווערט פון  $500אדער מער .טראפיקירן שליסט
איין די אומלעגאלע באנוץ ,טראנספער ,אפקויף ,ענדערונג ,אדער באזיצונג פון  ,FSאויטאריזירונג קארטלעך ,אדער צוטריט געצייג;
אדער

•

זענט געפונען געווארן שולדיג אין א געזעצליכן געריכט אין באגיין א ווילענדיגע פראגראם פארלעצונג ) (IPVצום דריטן מאל.

איר וועט נישט קענען באקומען קיין  FSפאר צוויי יאר אויב איר ווערט געפונען שולדיג אין א געזעצליכן געריכט צום ערשטן מאל אין קויפן אדער
פארקויפן קאנטראלירטע סובסטאנצן )אומלעגאלע דראגס צו וועלכע עס פאדערט זיך א דאקטאר'ס פרעסקריפשאן( אין אויסטויש פון .FS
אויב איר זענט באגאנגען אייער:
•

ערשטע  ,IPVוועט איר נישט קענען באקומען קיין  FSפאר איין יאר.

•

צווייטע  ,IPVוועט איר נישט קענען באקומען קיין  FSפאר צוויי יאר.

א געריכט קען אייך אויך פארבאטן צו באקומען פוד סטעמפ בענעפיטן פאר נאך  18מאנאטן.
אויב איר מאכט א פאלשע דערקלערונג וועגן ווער איר זענט אדער וואו איר וואוינט כדי צו באקומען מערערע  ,FSוועט איר נישט קענען באקומען
קיין  FSפאר צען יאר )אדער קיינמאל נישט אויב דאס איז די דריטע .(IPV
איר קענט געפונען ווערן שולדיג אין א ווילענדיגע פראגראם פארלעצונג אויב איר:
•

מאכט א פאלשע אדער שווינדלערישע דערקלערונג ,אדער טוט מיס-פארשטעלן ,באהאלטן ,אדער צוריקהאלטן פאקטן; אדער

•

באגייט סיי וועלכע אקט וואס שטעלט מיט זיך פאר א פארלעצונג פון פעדעראלע אדער סטעיט געזעץ פארן צוועק פון נוצן ,פרעזענטירן,
טראנספער'ן ,באקומען ,ערהאלטן ,באזיצן אדער טראפיקירן פוד סטעמפ בענעפיטן ,אויטאריזירונג קארטלעך אדער ווידער-באנוצבארע
דאקומענטן וואס ווערט באנוצט אלס א טייל פון די "עלעקטראנישע בענעפיט טראנספער" ) (EBTסיסטעם.

איר קענט אויך באשטראפט ווערן מיט א מאקסימום פון  ,$250,000געשיקט ווערן אין טורמע פאר א מאקסימום פון  20יאר ,אדער ביידע.

סוירטיפיצירונג
איך פארשטיי די שטראף פאר'ן באהאלטן אדער געבן פאלשע אינפארמאציע .איך פארשטיי אויך אז איך וועל זיין שולדיג די ווערט פון סיי
וועלכע איבריגע פוד סטעמפ בענעפיטן וואס איך באקום ווייל איך באריכט נישט גענצליך די ענדערונגען אין מיין הויזגעזונד .איך שטים
איין אויפצואווייזן סיי וועלכע באריכטעטע ענדערונגען אויב נייטיג .די ענטפערס אויף דעם בויגן זענען ריכטיג און פולקאם לויט מיין
בעסטן וויסן .איך פארשטיי אז מיין אונטערשריפט אויטאריזירט פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע באאמטע זיך צו פארבינדן מיט אנדערע
מענטשן אדער ארגאניזאציעס צו באשטעטיגן די אינפארמאציע וואס איך האב צוגעשטעלט.
אונטערשריפט
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