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אנווייזונגען וויאזוי אויסצופילן די ניו יארק סטעיט 
 באשטעטיגונג( בויגן פאר: -ריסערטיפיקעישען )ווידער

 פובליק הילף •

 סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם  •

 סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם  •

 מעדיקעיד און פובליק הילף •
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איז אייך שווער צו זעהן און איר דארפט אן   ינד אדער אויב עסאויב איר זענט בל
אפליקאציע/ריסערטיפיקעישען בויגן )צעטל( אדער די אנווייזונגען אין אן אנדערע 
פארמאט, קענט איר דאס פארלאנגען פון אייער סָאושעל סערוויסעס דיסטריקט 

(SSD.) צו באקומען: די פאלגנדע אנדערע פארמאטן זענען דא 

 

 סע אותיות ויגר •

 דאטא פארמאט )אן עלעקטראנישע פייל וואס א קאמפיוטער פראגראם  •

 קען ארויסלייענען(

אנווייזנוגען   • די  ארויסלייענענדיג  שטימע  רעקארדירטע  )א  פארמאט  אודיָאו 
 אדער אפליקאציע/ריסערטיפיקעישען פראגעס(

וועלן ברעיל, אויב איר זאגט אז קיין איינס פון די אנדערע פארמאטן אויב • ן 
 נישט זיין די זעלבע ווירקזאם פאר אייך

 
אויך   מען  קען  אנווייזנוגען  און  בויגנס   אפליקאציעס/ריסערטיפיקעישען 
פון  פארמאט  אודיָאו  און  פארמאט  דאטא  אותיות,  גרויסע  אין  דַאונלָאודען 

www.otda.ny.gov    אדער www.health.ny.gov.   אז אן  מערקט  ביטע 
אפליקאציעס/ריסערטיפיקעישען בויגנס זענען צו באקומען אין אודיָאו פארמאט און  

פארשטיין. צו  גיבן  פון  צוועק  די  פאר  נאר  ברעיל  צו אין  ווערן   כדי  נאכאמאל 
רטיפיקעישען בויגן אויף א  סערטיפייד )באשטעטיגט(, מוזט איר אריינגעבן א ריסע

 געשריבענע, געהעריגע אופן.

 
וועלכע דיסעביליטיס וואס האלטן אייך צוריק פון אויספילן די   אויב איר האט סיי 
אינטערוויּואירט  ווערן  צו  ווארטן  פון  און/אדער  בויגן  ריסערטיפיקעישען 

אייער   פאר  וויסן  דאס  לאזט  ביטע  מ  SSDדי   .SSD)אויסגעפרעגט(,   אכן  וועט 
אדרעסירן  צו  צופאסונג  פארשטענדלעכע  א  צושטעלן  צו  השתדלות   יעדע 

 אייערע געברויכן.

 

אויב איר דארפט אז מען זאל זיך צושטעלן צו אייך מיט עפעס אנדערש אדער איר 
בויגן, ביטע פארבינדט אייך מיט    דארפט הילף אויסצופילן די ריסערטיפיקעישען

איבערגעגע .SSDאייער   זענען  אומיר  העלפן  צו  אייך  א  בן  אויף  שטיצן  ן 
 פראפעסיאנאלע און רעספעקטפולע אופן.

http://www.otda.ny.gov/
http://www.health.ny.gov/
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 עצות פארן אויספילן די ריסערטיפיקעישען בויגן

" אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן, מיינט עס "פאמיליע הילף )אסיסטענס("  PAווען אימער איר זעהט "פובליק הילף" אדער "
גראמען  און די אנדערע פרא   PAמיר רופן אן ביידע פראגראמען "פובליק הילף." טענס(."און/אדער "סעיפטי נעט הילף )אסיס 

פאר וועלכע איר קענט ריסערטיפייען )ווידער באשטעטיגט ווערן( נוצנדיג די ריסערטיפיקעישען בויגן זענען געמאכט געווארן צו  
מען באגרעניצן די צייט ווי לאנג איר קענט באקומען  פראגרא  געוויסע צושטעלן צייטווייליגע הילף פאר די וועלכע זענען אין נויט. 

ווי שנעל איר קענט.  הילף, דערפאר איז ווערן זעלבסטשטענדיג  וויכטיג אז איר זאלט  די סָאושעל סערוויסעס דיסטריקט   עס 
(SSD.איז דא אייך צו העלפן צו אנקומען צו זיין זעלבסטשטענדיג ) ן ווער איר זענט און וואס איר  כדי אזוי צו טוהן, מוזן מיר וויס

 יקעישען בויגן. דערפאר מוזט איר אויספילן א ריסערטיפ רפט.דא

אייך בעטן צו צושטעלן און פעסטשטעלן אינפארמאציע איבער אייך    SSDאלץ טייל פון די ריסערטיפיקעישען פראצעדור, וועט די  
סטע פון אלע דאקומענטן וואס זענען פארלאנגט, וועלכע ליא   אליין און איבער אנדערע מענטשן פאר וועם איר ריסערטיפייט.

ענדע פון די אנווייזונגען, ווייזט די סארט אינפארמאציע וואס איר וועט מעגליך דארפן צושטעלן און די סארטן  געפונען זיך ביי די  
איר זענט, קענט איר צושטעלן א צום ביישפיל, צו אויפווייזן ווער   דאקומענטן וועלכע קענען פעסטשטעלן אט די אינפארמאציע.

א פאספארט פון די פאראייניגטע שטאטן, א נעטשרעלייזעישען סערטיפיקאט,   ד אידענטיפיקאציע, א דרייווער'ס לייסענס,ביל
אייך מעגליך אינטערוויּואירן )אויספרעגן(    SSDאין צוגאב וועט די   שפיטאל אדער דאקטאר'ס רעקארדס, אדער אדַאּפשען פאפירן.

פראצעדור.  אלץ ריסערטיפיקעישען  די  פון  אינטערוויּו  SSDדי   טייל  צוזאממישן  עס  קען  ווען  פראגראם  איין  פון  מער  פאר   ס 
 איז מעגליך. 

ביטע האט  די ריסערטיפיקעישען בויגן און די אנווייזונגען זענען אנגעצייכנט מיט נומערן לויט די טייל )סעקשען( אייך צו העלפן.
 י ריסערטיפיקעישען בויגן:ע זאכן ווען איר פילט אויס דאינזינען די פאלגנד

 

 ביטע שרייבט קלאר •

 שרייבט נישט אין די טונקעלע פלעצער.  •

 מאכט זיכער אויסצופילן יעדע טייל וואס איז נוגע פאר די מענטש)ן( פאר וועם איר ריסערטיפייט. •

 נוצט אלעמאל לעגאלע נעמען, חוץ אויב איר ווערט אנגעזאגט אנדערש.  •

יב איר ריסערטיפייט אלץ א צווייטנ'ס פארשטייער, ביטע שרייבט אריין די אינפארמאציע וועגן יענע מענטש, נישט וא •
נטער די לעצטע מאכט זיכער אז סיי איר און סיי די מענטש פאר וועם איר זענט א פארשטייער שרייבן או וועגן אייך.

 בלאט פון די ריסערטיפיקעישען בויגן. 

וויאזוי אויסצופילן סיי וועלכע טייל פון די ריסערטיפיקעישען בויגן, בעט פאר הילף   אומזיכער איבעראויב איר זענט   •
 . SSDפון די 

 
ון סערוויסעס," מאכט זיכער  "ניו יארק סטעיט ריסערטיפיקעישען בויגן פאר געוויסע בענעפיטס א LDSS-3174 ,אין צוגאב צו די  

 :www.otda.ny.govאדער  SSDינפארמאציע האנטביכלעך, צו באקומען פון די  אז איר האט קָאּפיעס פון די פאלגנדע א

 

•  :LDSS-4148A וואס איר זאלט וויסן וועגן אייערע רעכטן און פאראנטווארטליכקייטן" :1"בוך 

•  :LDSS-4148B ראגראמען" וואס איר זאלט וויסן וועגן סָאושעל סערוויסעס פ :2"בוך 

ביכל   • צו  צוגאב  ביכל    LDSS-4148A,  1דער  די   :LDSS-4148B,  2און  אין  ענדערונגען   "וויכטיגע 
 מעדיקעיד פראגראם"

•  :LDSS-4148C וואס איר זאלט וויסן אויב איר האט אן עמערדזשענסי"  :3"בוך 

http://www.otda.ny.gov/
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 דעקל בלאט פאר די ריסערטיפיקעישען בויגן

עלן צו באקומען מעלדונגען וועגן די פראגראמען פאר  ייך שווער צו זעהן, קען איר אויסוו אויב איר זענט בלינד אדער עס איז א
,  CDאלטערנאטיווע פארמאטן זענען צום באקומע אין גרויסע אותיות, דאטן   וועלכע איר ריסערטיפייט אין אן אנדערע פארמאט.

פעסט שטעלט  איר  אויב  ברייל,  אלטערנ  אדער  אנדערע  די  פון  שום  קיין  אייניק  אז  נישט  זענען  פארמאטן   אפעקטיוו אטיווע 
 פאר אייך. 

 
אן  אין  מעלדונגען  געשירבענע  באקומען  געוואלט  איר  וואלט  שווער,  זעהט  איר  אויב  אדער  בלינד  זענט  איר   אויב 

"ניין" צו ( "יא" אדער  ✓נט אן מיט א טשעק )אויב איר זענט בלינד אדער עס איז אייך שווער צו זעהן, צייכ אנדערע פארמאט?
דייטן אויב איר וואלט געוואלט באקומען געשריבענע מעלדונגען וועגן די פראגראם)ען( פאר וועלכע איר ריסערטיפייט אין אן  אנ

 אנדערע פארמאט.

 
איז אייך שווער צו זעהן און   אויב איר זענט בלינד אדער עס אויב יא, צייכנט אן די סארט פארמאט וואס איר וואלט געוואלט:

ן וועגן די פראגראם)ען( פאר וועלכע איר ריסערטיפייט אין אן אנדערע פארמאט, צייכנט וואלט געוואלט באקומען מעלדונגע  איר
ברייל איז צום באקומען אלץ אן אלטערנאטיווען פארמאט   ( די סארט פארמאט וואס איר ווילט ענדערש:✓אן מיט א טשעק )

 ווי ברייל.  אט ווען נישט זיין אפעקטיוו אזוידערקלערט אז קיין שום אנדער פארמאויב איר 
 

אויב איר דארפט אז מען זאל זיך צושטעלן צו אייך מיט עפעס אנדערש אדער איר דארפט הילף אויסצופילן די ריסערטיפיקעישען  
 .SSDבויגן, ביטע פארבינדט אייך מיט אייער  

 
 

 ען בויגן פון די ריסערטפיקעיש  1בלאט 

 פראגראם פאר וועלכע איר אדער סיי וועלכע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד ריסערטיפייט יעדעצייכנט אן  :1טייל 
 

( די קעסטל פאר יעדע פראגראם וואס איר אדער סיי וועלכע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד )וואס  ✓צייכנט אן מיט א טשעק )
 וואוינט מיט אייך( וויל ריסערטיפייען פאר. 

 
אין פאר מענטשן מיט דיסעביליטיס וואס ארבעטן, און פאמיליע  -מעדיקעיד ביידי מעדיקעיד פראגראם,  מעדיקעיד רעכנט אריין  

" אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן, מיינט עס "מעדיקעיד," וואס איז גערופן  MAווען איר זעהט "  יט פראגראמען.פלאנירונג בענעפ
נוצנדיג די ריסערטיפיקעישען בויגן    MAר קענט ריסערטיפייען פאר  י א געווארן אין די פארגאנגענהייט "מעדיקעל אסיסטענס."

(  SNAP( אדער די סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם )PAנאר אויב איר ווילט אויך ריסערטיפייען פאר פובליק הילף ) 
  ( MA( די "מעדיקעיד )✓טשעק )  , צייכנט אן מיט אSNAPאויב איר ווילט ריסערטיפייען פאר מעדיקעיד און   אין די זעלבע צייט.

(  MA( די "מעדיקעיד )✓, צייכנט אן מיט א טשעק )PAאויב איר ווילט ריסערטיפייען פאר מעדיקעיד און   " קעסטל.SNAPאון  
 " קעסטל.PAאון 

 
ער רופט  דא  /https://nystateofhealth.ny.gov, דאן גייט אויף די אינטערנעט צו  MAאויב איר ווילט ריסערטיפייען נאר פאר  

,  MAאיר קענט אויך נוצן די פאפיר אפליקאציע נאר פאר   מער אינפארמאציע אדער צו ריסערטיפייען.  פאר  1-855-355-5777
די  DOH-4220בויגן   רופט  אדער  צושטעלן,  אייך  קען  )ווָארקער(  ארבעטער  אייער  וואס   ,MA    ביי הַאטליין   הילף 

, דאן מוזט איר ַאּפלייען  MSP)ינגס פראגראם )יווען נאר פאר די מעדיקעיר סעאויב איר ווילט ריסערטיפיי .1-800-541-2831
אויב איר האט א דרינגעוודיקע געברויך פאר פערזענליכע   , וואס אייער ארבעטער קען אייך צושטעלן.DOH-4328מיט די בויגן  

 יקאציע פָארם.פלא DOH-4220באזונדער ניצנדיק דעם   MAאפהיט באדינונגען, זאלט איר אפליקירן פאר 
 

 2טייל 
 

הויפט שפראך?:ווא אייער  איז  ) ס  אפ  וועלכע  ✓צייכנט  אנווייזן  קעסטעלע  ''אנדערע''  אדער  ''שפאניש'',  ''ענגליש'',  דעם   )
 ( די'' אנדערע'' קעסטעלע, שרייבט אריין אייער פרעפערירטע שפראך. ✓אויב איר צייכנט אפ ) שפראך וואס איר נוצט מערסטנס.

 
 איר וועט באקומען מעלדונגען וועגן די פראגראמען פאר וועלכע איר ריסערטיפייט. אקומען מעלדונגען אין:ט איר בצו וויל

( דאס ''נאר ענגליש'' אדער ''ענגליש און שפאניש'' קעסטעלע צו ווייזן די שפראך)ן( אין וועלכע איר ווילט באקומען  ✓צייכנט אפ )
 די מעלדונגען. 

 
 ע אינפארמאצי ַאּפליקַאנט :3טייל 

 
 , און דעם לעצטן נאמען.M.I)דרוקט אייער נאמען, אריינגערעכענט אייער ערשטן נאמען, מיטלסטע איניציאל ) נאמען:
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אויב איר   שרייבט אויב איר זענט יעצט אליין, חתונה געהאט, אלמן/ה, לעגאל סעּפערעיטעד אדער א גרוש/ה  חתונה סטאטוס:

 בט די ריכטיגע סטאטוס, שרייבט נישט "אליין/סינגל."אט, שרייזענט אמאל געווען חתונה געה

 
נומער:  גרינגסטע. טעלעפָאן  די  אייך  צו  אנקומען  קען  מען  וואו  נומער  טעלעפאן  די  אריין  די   שרייבט  אריין  אויך   שרייבט 

 עיריע קָאוד. 

 
 א.א.וו., וואו איר וואוינט. ו, רָאוד,שרייבט די הויז אדער געביידע נומער, גאס, עוועני גאס אדרעס: וואוינונג אדרעס:

 שרייבט די נומער פון אייער אפארטמענט, אויב נוגע.  נומער: אּפט.
  שרייבט די נאמען פון די שטאט וואו איר וואוינט. שטאט:
  שרייבט די נאמען פון די קַאונטי וואו איר וואוינט. קַאונטי:
 ואוינט.שרייבט די נאמען פון די סטעיט וואו איר ו סטעיט:

 שרייבט די זיּפ קָאוד פאר אייער אדרעס.  יּפ קָאוד:ז
 

 אויב איינער אנדערש באקומט די פאסט פאר אייך, שרייבט יענע מענטשן'ס נאמען.  געשיקט דורך )אין קעיר פון( נאמען:

 
אדרעס )און אפארטמענט  אויב איר באקומט אייער פאסט ערגעץ אנדערש פון וואו איר וואוינט, שרייבט די גאס   ּפָאסט אדרעס:

 סטעיט, און זיּפ קָאוד פון די פלאץ. נומער, אויב נוגע( אדער פאסט אפיס קעסטל, שטאט, קַאונטי, 
 

שרייבט די צאל פון יארן און/אדער חדשים וואס איר וואוינט שוין ביי   ווי לאנג וואוינט איר שוין ביי אייער יעצטיגע אדרעס?
 אייער יעצטיגע אדרעס. 

 
 ( ''יא'' אדער ''ניין'' צו אנווייזן צי דער ארט וואס איר וואוינט איז א שיצהויז. ✓פארצייכנט ) ער?:א שעלט איז דאס

 
שרייבט אן אנדערע טעלעפאן נומער וואו מען קען אנקומען צו אייך און, אויב   לעפאן וואו מען קען אנקומען צו אייךאנדערע טע

 שרייבט אויך אריין די עיריע קָאוד.  י נומער באלאנגט.נוגע, די נאמען פון דער מענטש פאר וועם ד

 
באנוצט זיך מיט ברייט   יעס( וויאזוי צו טרעפן אייער היים.שרייבט אנווייזונגען )דירעקצ: אנווייזונגען צו די יעצטיגע אדרעס

 באקאנטע סימנים.
 

 בערגעצויגן צו אייער יעצטיגע אדרעס. שרייבט די אדרעס וואו איר האט געוואוינט פאר איר האט זיך ארי פאריגע אדרעס:

 
אוינען/האט נישט קיין אדרעס, צייכנט אפ  אויב איר האט נישט וואו צו וו אויב איר האט יעצט נישט קיין היים, צייכנט אן דא:

 ( דעם קעסטעלע✓)
 

שרייבט די נאמען פון   אויב איינער העלפט אייך צו ריסערטיפייען,: אגענטור וואס העלפט דעם ַאּפליקאנט/קָאנטַאקט מענטש
 ענטור, אויב עס איז דא, און די מענטשן'ס טעלעפאן נומער.די מענטש, זייער אג

 
וועלכע מעדיקעיד  סיי  פון  צוקונפטיגע רעסיטס  די  און  די ריסערטיפיקעישען  פון  טייל  די מעדיקעיד  אז  איר  צו דארפט 

( "יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויף די  ✓ט א טשעק )אן מי  צייכנט געהאלטן געהיים )קאנפידענטשיעל(?:דעקונג זאלן ווערן  
ריסערטיפיקעישען בויגן און/אדער זאגן אייער ארבעטער אויב איר דארפט אז אייער ריסערטפיקעישען און/אדער זאכן וואס איר  

 ד(.דעקונג זאל געהאלטן ווערן אין געהיים )סו זאגט פארבינדן מיט דאס באקומען סיי וועלכע מעדיקעיד  

 
רעכנט אויס סיי   רעכנט אויס די זאכן וואס האבן זיך געטוישט זינט אייער אפליקאציע אדער לעצטע ריסערטיפיקעישען:

ס,  וועלכע זאכן וואס האבן זיך געטוישט זינט אייער לעצטע אפליקאציע אדער ריסערטיפיקעישען, ווי למשל א טויש אין אדרע
 ם(, פארלוסט פון א פאסטן, א.א.וו.נייע קינד, טויש אין איינקונפט )אינקאָ 

 

 SNAPַאּפלייט )אפלייט נאכאמאל( פאר  -אויב איר רי :4טייל 
 

פון די ריסערטיפיקעישען, און שרייבט אונטער און שרייבט אריין די דאטום    4לייענט די סטעיטמענט )דעקלעראציע( אין טייל  
אויב    SSDביטע, פארבינדט   איינער פאר וועם איר ריסערטיפייט.טמענט אויב עס איז נוגע צו אייך אדער צו  אונטער די סטעי

 איר האט פראגעס וועגן דעם אפטייל. 



PUB-1313 Statewide-YI (Rev7/20)  5זייט 
 

 

 איז איינס פון די פאלגנדע נוגע צו אייך? :5טייל 
 

 ( יעדע צושטאנד וואס איז נוגע צו אייך אדער צו איינער פאר וועם איר ריסערטיפייט. ✓צייכנט אן מיט א טשעק )
 
 

 ען בויגן ריסערטפיקעיש  פון די 2בלאט 

 הויזגעזונד אינפארמאציע  :6טייל 
 

אייך,   נאמען: מיט  וואוינט  וואס  יעדער  פון  נאמען  לעצטע  און  )מ.ר.(,  תיבות  ראשי  מיטעלע  נאמען,  ערשטע  די   שרייבט 
 רעכנט זיך אליין אויס ערשט.  .זיי ריסערטיפייען נישט ו אויבאפיל

 

   PA ( די סארט)ן( הילף וואס יעדע מענטש ריסערטיפייט פאר:✓טשעק )ן מיט א  צייכנט א דער מענטש ריסערטיפייט פאר:
 פאר מעדיקעיד.  MAפאר די סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם,  SNAPפאר פובליק הילף, 

 
 . וואס ריסערטיפייטשרייבט די געבורטס דאטום פון יעדע מענטש  :אטוםגעבורטס ד

 
אידענטיטעט: דזשענדער  און  און/אדער   סעקס  בענעפיטס  סטעיט  באקומען  צו  רעכט  אייער  פארזיכערט  סטעיט  יארק  ניו 

און די סעקס פון    איר מוזט באריכטן אייער סעקס סערוויסעס אפגעזעהן פון סעקס, דזשענדער אידענטיטעט, אדער אויסדרוק.
געבורטס סערטיפיקאט שטייט ביי דזשענדער  אלע הויזגעזונד מיטגלידער אלץ מאן אדער פרוי )זכר/נקבה(, אפילו אויב אין אייער  

"X  ביטע באריכט "מ" פאר מאן אדער "פ" פאר פרוי, לויט די סעקס וואס איז יעצט אויף די פייל מיט די פאראייניגטע שטאטן ."
ועט  ו  עס די סעקס וואס איר באריכטעט פעלט זיך אויס אריבערצופירן אייער אפליקאציע. וריטי אדמיניסטראציע.סָאושעל סעקי

וואס די   וועלכע אנדערע דאקומענט  וועט מעגליך באקומען אדער סיי  וואס איר  נישט שטיין אויף קיין שום בענעפיט קארטל 
 פובליק קען זעהן. 

 
אייער דזשענדער אידענטיטעט קען זיין די זעלבע   דזשענדער אידענטיטעט איז וויאזוי איר קוקט זיך אן און וויאזוי איר רופט זיך.

דזשענדער אידענטיטעט איז נישט געפאדערט   נדערש פון די סעקס וואס איר זענט באשטומט געווארן ביים געבוירן ווערן. אדער א
ער געשלעכטע אידעטיטעט, אדער די געשלעכטע אידענטיטעט פון איינע פון אייער הויזגעזינד, איז  אויב איי  פאר די אפליקאציע.

וואס איר באריכט פא  ווילט צושטעלן דעם פערזאנס געשלעכטע אידענטיטעט, אנדערש פון דעם מין  ר דער פערזאן און איר 
אויב איר   אן אנדער אידנטיטעט" אינעם ארט צוגעשטעלט.טראנסמיניק", אדער ", """Xשרייבט "זכר", "נקבה", "נישט צווייאיג",  

יטערן אויף דעם מענטשן'ס דזשענדער  שרייבט "אנדערע אידענטיטעט," דאן קענט איר אויב איר ווילט ערקלערן און פארברי 
נישט משפיע    עס וועט אויספילן די אינפארמאציע איז פרייוויליג. .אידענטיטעט אין די פלאץ וואס איז אהערגעשטעלט דערפאר

 זיין אויף אויב דער מענטש)ן( וואס ַאּפלייט וועט באקומען בענעפיטס אדער אויף וויפיל ער/זי וועט באקומען.

 

פאר יעדער פארזאן, שרייבט זייער קרובישאפט צו אייך )צום ביישפיל: מאן און ווייב, זון, פאסטער קינד, פריינד,   ך:קשר צו איי 
 '( מיטוואוינער, באורדער, וכו

 
שרייבט די סָאושעל סעקיוריטי נומער פון יעדע   : ריסערטיפייעןסָאושעל סעקיוריטי נומער פון די הויזגעזונד מיטגלידער וואס  

 חוץ אויב דער מענטש איז א טראגעדיגע פרוי וואס ריסערטיפייט נאר פאר מעדיקעיד. וואס ריסערטיפייט מענטש 

 ( געענדיגט פאר יעדע מענטש 12ביז    1די העכסטע שולע )סקול( קלאס )שרייבט אריין   העכסטע שולע קלאס געענדיגט:
 .13יאר, שרייבט אריין   12אויב מער פון  .וואס ריסערטיפייט

 

עס איז וויכטיג צו   יעריגע קינדער( קויפן עסנווארג אדער צוגרייטן מאלצייטן מיט אייך?-פערזאן )ווי אויך מינער   ט דער צי טו
מיט אייך, נישט קיין חילוק אויב    וואוינט( "יא" אדער "ניין" אויף די פראגע פאר יעדע מענטש וואס  ✓)אנצייכענען מיט א טשעק  

טייל מאל, מענטשן וואס קויפן עסנווארג און גרייטן צו מאלצייטן אליין קענען באקומען   פייען.זיי טוהען יא אדער נישט ריסערטי
 בענעפיטן. SNAPמער 

 
ווער אין אייער הויזגעזונד איז געווען  נאמ-ביטע רעכנט אויס מוידן וועלכע איר אדער סיי  ען אדער אנדערע נעמען מיט 

ווג, אדער אנדערע נעמען וואס זענען די חתונה(, נעמען פון א פריערדיגע זי נעמען )פאר  -שרייבט סיי וועלכע מוידן באקאנט
שרייבט אריין די ערשטע נאמען, ראשי תיבות פון די מיטעלע  גענוצט געווארן דורך איינעם וואס איז אויסגערעכנט אין די טייל.

 נאמען )מ.ר.(, און לעצטע נאמען.

 
 טויש אין הויזגעזונד מיטגלידער  :7טייל 

 לט אויס די טייל אויב איינער האט זיך ארויסגעצויגן אדער אריינגעצויגן פון/צו אייער הויזגעזונד אין די פארגאנגענע יאר. יפ

 



PUB-1313 Statewide-YI (Rev7/20)  6זייט 
 

 

 פון די ריסערטפיקעישען בויגן  3בלאט 

 ראסע/אפשטאם :8טייל 
 

'' פאר ''ניין'' אין דער רייע באצייכענט  N''  '' פאר ''יא'' אדערYשרייבט '' פילט אויס די טייל פאר יעדע מענטש וואס ריסערטיפייט.
''H.שרייבט " '' צו צייגן צי דער מענטש איז שפאניש און/אדער לאטיינישY  "אדער "" פאר "יאN  פאר "ניין" אין יעדע פון די ראסע "

 עמודים צו ווייזן יעדע פערזאנס ראסישן אפשטאם:
 

• H שפאניש אדער לאטייניש = 

• I קא געבוירענער = אינדיאניש אדער אלאס 

•  A אזיאטיש = 

•  Bשווארץ אדער אפריקאנער אמעריקאנער = 

•  Pהאוואי געבוירענער אדער פאסיפיש אינדזל איינוואוינער = 

•  W=  ווייס 

• U  אומבאוואוסט = 
 

פרייוויליג.  איז  אינפארמאציע  די  וועט באקומ אויספילן  ַאּפלייט  וואס  מענטש)ן(  דער  אויב  אויף  זיין  נישט משפיע  וועט  ען  עס 
די אורזאך פארן בעטן די אינפארמאציע איז צו זיכער מאכן אז די פראגראם  בענעפיטס אדער אויף וויפיל ער/זי וועט באקומען.

 אפשטאם.בענעפיטס ווערן אויסגעטיילט אּפגעזעהן פון ראסע, קאליר, אדער נאציאנאלע 

 
 

 פון די ריסערטפיקעישען בויגן  4בלאט 

 עלנדע אימיגראציע סטאטוס רגער מיט צופרידנשטבי-בירגערשאפט/נישט :9טייל 
 

, מוזט SNAP)אויב איר אדער איינער אין אייער הויזגעזונד ריסערטיפייט פאר די סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם )
נען  יך אויסרעכעאיר מוזט או .SNAPאין די הויזגעזונד, אפילו אויב זיי ריסערטיפייען נישט פאר    יעדער איינעראיר אויסרעכענען  

אויב   (.PAלטערן וואס וואוינען מיט סיי וועלכע קינדער וואס ריסערטפייען פאר פובליק הילף )סיי וועלכע געשוויסטער אדער ע
 איר פילט נישט אויס די טייל פאר א מענטש וואס ריסערטיפייט, וועט דער מענטש מעגליך נישט באקומען הילף. 

 
צטע נאמען פון יעדע מענטש וואס ריסערטפייט  מ.ר.(, און לע/MIיבות ), מיטעלע נאמען ראשי תשרייבט די ערשטע נאמען נאמען:

 אדער וואס מוז ווערן אויסגערעכנט.

 
(  ✓לעבן יעדן פערזאנס נאמען, צייכנט אפ ) בירגער" פאר יעדע מענטש:-צייכנט אן אדער "בירגער/נאציאנאל" אדער "נישט

קיין   נישטינדיאנער, אדער נאציאנאל, אדער "בירגער, א  USאיז א  ע צו ווייזן אז די פערזאן  "בירגער/נאציאנאל" קעסטעל  סיידער
 בירגער" קעסטעלע צו ווייזן אז די פערזאן איז נישט קיין בירגער, אינדיאנער אדער נאציאנאל.

 
USCIS  נומער -נומער )עיליען רעגיסטראציע נומער( אדער נישט ס ביגערשאפט און  שרייבט אריין דעם פערזאנ: בירגער 
 ( נומער אדער נישט קיין ביגער נומער, אויב שייך. USCISציע סערוויסעס )אימיגרא

 
 באשטעטיגונג )סערטיפיקעישען(  :10טייל 

 

ם פון די  לייענט פארזיכטיג די סטעיטמענט )דעקלעראציע( ביי די ענדע פון די טייל, דאן שרייבט אונטער און שרייבט די דאטו
או עדות  אונטערשריפט  באשטעטיגונג  די  נישטיף  אדער  בירגערשאפט  די  אויף  - צופרידנשטעלנדע -מיט-בירגער-זאגנדיג 

אויב סיי ווער וואס   פאר סיי וועלכע פון די פאלגנדע פראגראמען.  וואס ריסערטיפייטאימיגראציע סטאטוס פאר יעדע מענטש  
ציאנאל, צייכנט אן מיט א טשעק יוו אמעריקאנער, אדער נאפאראייניגטע שטאטן, נעיטריסערטיפייט איז נישט א בירגער פון די 

 אימיגראציע סטאטוס: -צופרידנשטעלנדע- מיט-בירגער-( די פראגראמען פאר וועלכע דער מענטש ריסערטפייט און האט נישט ✓)
 

 ; PA)פובליק הילף )  •

 ; און/אדער SNAP)סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ) •

 ואס ריסערטיפייט איז טראגעדיג.דער מענטש ו, חוץ אויב MA)מעדיקעיד ) •

 
קיין בירגער סטאטוס וואס מאכט נישט די פערזאן אומפאסיג פאר    נישטייצופרידנשטעליגע נישט קיין בירגער סטאטוס" מיינט א  

- ישטפאדערונגען פאר וועלכע נ  ביטע מערקט אן אז אנדערע פראגראמען האבן אנדערע בענעפיטן פון סיי וועלכן פראגראם.
וואס איר זאלט וויסן וועגן סָאושעל סערוויסעס פראגראמען,"   :2, ''בוך   LDSS-4148Bט זיך אויס.ירגער סטאטוס עס פעלב
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איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט   בירגער סטאטוסן זענען צופרידנשטעלנד.-אנטהאלט מער אינפארמאציע וועגן וועלכע נישט
 פאר מער אינפארמאציע.  SSDאייער 

 
וועלכע הויזגעזונד מיטגליד אדער באשטימטער )אויטאריזירטע( פארשטייער קען אונטערשרייבן די באשטעטיגונג פאר אלע י  סי

בירגערשאפט אדער צופרידנגעשטעלטע נישט קיין    אןצופ ביישפיל, א טאטע/מאמע   הויזגעזונד מיטגלידער וואס ריסערטיפייען. 
 בירגערשאפט אדער צופרידנגעשטעלטע נישט קיין בירגער סטאטוס.  מיט ד  ינק  בירגער סטאטוס קען אונטערשרייבן פאר א

יאר און עלטער אבער נישט אומשטאנד   18יאר אלט )אדער איז  18אויב א הויזגעזונד מיטגליד וואס ריסערטיפייט איז אונטער 
א הויזגעזונד מיטגליד וואס    מוזדאן  ,  אונטערצושרייבן זייער אייגענע נאמען וועגן א מעדיצינישע פראבלעם אדער דיסעביליטי(

 יאר אדער עלטער אונטערשרייבן פאר זיי.  18איז 

 

צום ביישפיל, שרה ווייס,  ווען איר שרייבט אונטער פאר א צווייטע הויזגעזונד מיטגליד, שרייבט אונטער אייער אייגענע נאמען.
 רייבן "שרה ווייס." רשטעווען זי שרייבט אונטער פאר איר בעיבי ראובן ווייס, זאל זי אונ

 
איר  אז  פאלש,  שווערן  פון  שטראף  די  אונטער  באשטעטיגט,  איר  אז  מיינט  אונטערשרייבן  און  קעסטל  א  אנצייכענען 
נעיטיוו  שטאטן,  פאראייניגטע  די  פון  בירגער  א  איז/זענען  אונטער,  שרייבט  איר  וועם  פאר  מענטש)ן(  די  און/אדער 

בירגער מיט צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס, פאר יעדע פראגראם פאר  -שטניאמעריקאנער, נאציאנאל)ן(, אדער  
אויב איר טוט נישט אנצייכנענען אן איינס פון די קעסטלעך אדער אריינשרייבן   וועלכע איר/זיי ריסערטיפייט/ריסערטיפייען.

 ( סערוויסעס  אימיגראציע  און  בירגערשאפט  שטאטן  פאראייניגטע  פארUSCISא  נומער  וואס  -ישטנ  א  (  בירגער 
 ריסערטיפייט, דאן וועט דער מענטש מעגליך נישט באקומען קיין הילף.

 
איר זאלט נישט אונטערשרייבן די באשטעטיגונג פאר זיך אליין אדער פאר סיי וועלכע מענטש וואס איז נישט א בירגער 

ו אדער  נאציאנאל,  אדער  אמעריקאנער,  נעיטיוו  שטאטן,  פאראייניגטע  די  נישטס  ואפון  קיין  נישט  - מיט -בירגער-האט 
פאסיג פאר   אימיגראציע סטאטוס. -צופרידנשטעלנדע נישט  זענען  סטאטוס  בירגער  קיין  נישט  אומצופרידנגעשטעלטע 

PA, SNAP   אן פאר  היילונג  אדער  פערזאן  שוואנגערדיגע  א  פאר  מעדיקעיד  )אויסער  מעדיקעיד  אדער  בענעפיטן, 
אזעלכע מענטשן קענען אויך זיין אומבארעכטיגט פאר געוויסע סערוויסעס )וו.צ.ב.  .עמערזשענסי מעדיצינע צושטאנד(

 קינד אדער ערוואקסענע פארמיידנדע/באשיצנדע סערוויסעס(. 
 

בירגער סטאטוס פון סיי ווער אדער פון אלע הויזגעזונד מיטגלידער וואס ריסערטיפייען  -מיר קענען פעסטשטעלן די נישט
 . USCISאדער מעדיקעיד דורכן אריינגעבן די אינפארמאציע וואס איר גיבט אונז צו די  ,  טסבענעפי  PA, SNAPפאר  

פון   מ'באקומט  וואס  שטאפל   USCISאינפארמאציע  דעם  אין  און  פאסיגקייט  הויזגעזינדס  אייער  אפעקטירן   קען 
 פון בענעפיטן. 

 
 

 פון די ריסערטפיקעישען בויגן  5בלאט 

 טשיילד סּוּפארט ענפארסמענט יּוניט ערשיקן )ריפערעל( צו דיאינפארמאציע וועגן אריב  :11טייל 
 

איר דארפט נישט אויספילן די טייל אויב איר ריסערטיפייט נאר פאר מעדיקעיד און איר זענט טראגעדיג, האט געבוירן א קינד 
 יאר אלט. 21טעג, אדער ריסערטיפייט נאר פאר קינדער אונטער  60אין די פארגאנגענע 

 
וואס איז אונטער   זיך אליין אויך גערעכענטאן,  ("יא" אדער "ניין" צו ווייזן אז איר אפליקירט פאר א פערז✓פ )צייכנט א .1

געווארן  21 נישט  איז  עלטערן  לעגאלע  וועמען  פאר  און  עלטערן,  פארהייראטע  נישט  צו  געווארן  געבוירן  איז  וואס   ,
 פעסטגעשטעלט.

 
וואס איז אונטער   רעכענט אויך זיך אליין ר איינעם,  יקירן אויב איר אפליקירט פא( "יא" אדער "ניין" צו אינד✓צייכנט אפ ) .2

 יאר אלט און כאטש איינע פון די עלטערן וואוינען אינדערויסן פון שטוב. 21

 
פון  איר דארפט נישט אויספילן די רעשט   .12( "ניין" אויף ביידע שאלות היפערט איבער צו אפטייל  ✓אויב איר האט פארצייכנט )

 .11ן די ביידע שאלות, מוזט איר ענדיגן די רעשט פון אפטייל ( "יא" אויף איינע פו ✓אויב איר האט פארצייכנט ) .11טייל 

 
 יאר אלט.  21( "יא" אדער ניין" צו ווייזן אויב איר זענן ✓צייכנט אפ ) .3

 
 אויב איר פארשטייט עס נישט. SSDאייער לייענט פארזיכטיגערהייט די מעלדונג וואס שטייט נאך די דריטע פראגע און רופט  

 
שרייבט די ערשטע, מיטעלע, און לעצטע נאמען פון יעדע מענטש פאר וועם איר  : 21טער עלטער פון  נאמען פון מענטשן אונ

 . 3, און/אדער 2, 1האט אנגעצייכנט "יא" פאר פראגן 
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דרעס, גיבורטסטאג און סאשעל סעקיוריטי  טאטע/מאמע נישט אפטרופסים אדער אזוי גערופענע עלטערנס נאמען און א

אויב באוואוסט, שרייבט דעם ערשטן מיטעלע, און לעצטן נאמען, אדרעס, דאטום פון געבורטס און סאשעל סעקיוריטי   נומער:
נומער פון דעם נישט אפוטרופוס טאטע/מאמע אדער די וואס רופן זיך עלטערן פאר יעדער פערזאן פאר וועמען איר צייכנט אפ 

ופן זיך עלטערן'' איז דער פערזאן וואס קען מעגליך זיין דעם קינדס טאטע/מאמע  ''די וואס ר .3, און/אדער  2 ,1"יא" פאר פראגעס  
אבער וואס איז נישט געווען פארהייראט צו דעם קינדס אנדערע טאטע/מאמע איידער דאס קינד איז געבוירן געווארן און האט  

 ענונג פון לעגאלע עלטערנשאפט.אנערק iאפט אין א געריכט פראצעדור אדער דורך אנישט באשטעטיגט לעגאלע עלטערנש
  

 

 פון די ריסערטפיקעישען בויגן  6בלאט 

 טעקס פיילינג/דיּפענדענט סטאטוס :12טייל 
 

 שרייבט די פאלגנדע אינפארמאציע פאר יעדע מענטש וואס וואוינט אין די הויזגעזונד: 
 

, ראשי תיבות פון די מיטעלע נאמען, און  שרייבט די ערשטע נאמען יבות, און לעצטע נאמען:ערשטע נאמען, מיטעלע ראשי ת
 לעצטע נאמען פון יעדע מענטש וואס וואוינט אין אייער הויזגעזונד.

 
 . ( דעם געהעריגן שטייער אויסשטעלונג סטאטוס פאר יעדן יחיד וואס וואוינט אין דעם הויזגעזינד✓צייכנט אפ )  טעקס סטאטוס:

 
וינען נישט מיט אייך און ווערן אריינגעלייגט אלץ דיּפענדענט דורך אייך אדער  ביטע רעכנט אויס טעקס דיּפענדענטס וואס ווא

 אויב איר פיילט נישט קיין טעקסעס, קענט איר אויסלאזן די פראגן.  איינער אין אייער הויזגעזונד.

 
וועלכע מענטש וואס  ן לעצטע נאמען פון סיי  מיטעלע ראשי תיבות, או  שרייבט די ערשטע נאמען,: נאמען פון טעקס דיּפענדענט

 וואוינט נישט מיט אייך, אבער וואס איר אדער סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך לייגט אריין אלץ טעקס אינדעּפענדענט.
 

די ערשטע נאמען, ראשי  פאר יעדע טעקס דיּפענדענט וואס איז אויסגערעכנט, שרייבט  : נאמען פון דער וואס פיילט טעקס
 צטע נאמען פון דער מענטש וואס וואוינט אין די הויזגעזונד וואס לייגט אריין די דיּפענדענט. תיבות פון די מיטעלע נאמען, און לע

 
 פעלנדע/געשטארבענע מאן/ווייב אינפארמאציע  :13טייל 

 
יז/איז געווען חתונה מענטש וואס ריסערטיפייט וואס א  שרייבט די נאמען פון סיי וועלכע נאמען פון מענטש וואס ריסערטיפייט:

 געהאט, אבער די מאן/ווייב וואוינט נישט מיט זיי אדער איז נפטר געווארן.
 

ש וואס ריסערטיפייט וואס איז/איז געווען חתונה שרייבט די נאמען פון די מאן/ווייב פון סיי וועלכע מענט: נאמען פון מאן/ווייב
 ווייב וואוינט נישט מיט זיי אדער איז נפטר געווארן./געהאט און זייער מאן

 
שרייבט די חודש, טאג, און יאר פון די געבורט, און   געבורטס דאטום פון מאן/ווייב און טויט דאטום פון מאן/ווייב, אויב נוגע:

געווען חתונה געהאט און די מאן/ווייב  די מאן/ווייב פון סיי וועלכע מענטש וואס ריסערטיפייט וואס איז/איז  פטירה )אויב נוגע(, פון  
 ז נפטר געווארן.וואוינט נישט מיט זיי אדער אי 

 
וועלכע מענטש ווא: מאן/ווייב'ס סָאושעל סעקיוריטי נומער ס  שרייבט די סָאושעל סעקיוריטי נומער פון די מאן/ווייב פון סיי 

 ואוינט נישט מיט זיי אדער איז נפטר געווארן. ריסערטיפייט וואס איז/איז געווען חתונה געהאט און די מאן/ווייב ו 

 
שרייבט די גאס אדרעס, שטאט, קַאונטי, און זיּפ קָאוד פון די מאן/ווייב פון סיי וועלכע חתונה : אדרעס פון מאן/ווייב, אויב נוגע

שרייבט די מאן/ווייב'ס  אויב עס איז אומבאקאנט,   ט און די מאן/ווייב וואוינט נישט מיט זיי.געהאטע מענטש וואס ריסערטיפיי
 עצטע באקאנטע אדרעס. ל

 

 פעלנדע קינד אינפארמאציע  :14טייל 
 

שרייבט די נאמען פון סיי וועלכע מענטש וואס ריסערטיפייט וואס האט א קינד אונטער  נאמען פון מענטש וואס ריסערטיפייט:
 יאר אלט וואס וואוינט נישט מיט זיי.  21

 
שרייבט די נאמען, און חודש, טאג, און יאר פון געבורט, פון יעדע קינד אונטער  בורטס דאטום:נאמען פון פעלנדע קינד און גע

 שט מיט א מענטש וואס ריסערטיפייט. יאר אלט וואס וואוינט ני 21
 

ט וואס יאר אל  21שרייבט די גאס אדרעס, שטאט, קַאונטי, סטעיט, און זיּפ קָאוד פון סיי וועלכע קינד אונטער   אדרעס פון קינד:
 וואוינט נישט מיט א מענטש וואס ריסערטיפייט.
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) לעגאלע עלטערן אוועקגעשטעלט? "יא" אדע✓צייכנט אן מיט א טשעק  "ניין" צו אנדייטן אויב עס איז געווארן לעגאל  (  ר 

 אס ריסערטיפייט. יאר אלט וואס וואוינט נישט מיט א מענטש וו  21אוועקגעשטעלט ווער עס זענען די עלטערן פאר א קינד אונטער  
 

סּוּפארט? טשיילד  איר  ) באצאלט  טשעק  א  מיט  אן  וועלכ✓צייכנט  סיי  אויב  אנדייטן  צו  "ניין"  אדער  "יא"  וואס (  מענטש  ע 
 יאר וואס וואוינט נישט מיט זיי.  21ריסערטיפייט באצאלט טשיילד סּוּפארט פאר א קינד אונטער 

 
 צענערלינג עלטערן אינפארמאציע :15טייל 

 
 ס די טייל נאר אויב איר ריסערטיפייט פאר פובליק הילף.אוי פילט

 
צייכנט אן מיט א טשעק   יאר וואס איז עלטערן )"צענערלינג עלטערן"(?:  18צו איז דא איינער אין די הויזגעזונד אונטער  

 יאר אלט. 18איז אונטער ( "יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב סיי וועלכע מענטש וואס ריסערטיפייט און האט קינדער און ✓)

 
 יאר אלט. 18שרייבט די נאמען פון סיי וועלכע מענטש וואס ריסערטיפייט וואס האט קינדער און איז אונטער  נאמען:

 
צענער דער  וואוינט  ק-צי  הויזגעזינד?:יארן טאטע/מאמע'ס  אינעם  ) ינד  א טשעק  מיט  אן  צו  ✓צייכנט  "ניין"  "יא" אדער   )

 ואס ריסערטיפייט וואוינט מיט אייך.יאר אלט ו  18ד פון סיי וועלכע מענטש אונטער אנדייטןן אויב די קינ
 

עלטערן:  צענערלינג  פון  קינד  פון  אונטע נאמען  מענטש  וועלכע  סיי  פון  קינד  די  פון  נאמען  די  אלט    18ר  שרייבט   יאר 
 וואס ריסערטיפייט. 

 
 

 פון די ריסערטיפיקעישען בויגן  8און  7בלעטער 

 קונפט אינפארמאציע ינ אי :16טייל 
 

( "יא" אדער "ניין" פאר  ✓צייכנט אפ )  צייכנט אן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומט געלט פון און ווער:
יר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומט געלט פון סיי ווָאסער סארט הכנסה אויפן  צו אינדיקירן איב א   27ביז    1שורות  
 און פאר יעדן ענטפער "יא", שרייבט דעם נאמען פון דער פערזאן)ען( וואס באקומט דאס געלט. ליסטע,

 
פאר יעדע "יא" ענטפער, שרייבט די סכום אדער ווערט און דאלאר )$( און ווי אפט די סארט איינקונפט : סכום/ווערט און אפטקייט

עס.  באקומט  וואס  מענטש  יעדע  דורך  פארדינט  ביישפ  ווערט  אויב  צום  באקומט  יל,  ארבעטסלאזיגקייט    $100איר  פאר 
 וואך."\$100וואך" אדער " פער $100)ָאנעמּפלָאימענט( אינשורענס בענעפיטס יעדע וואך, שרייבט "

 
אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך   ( בענעפיטן )סטעיט און פעדעראל צוזאמען(:SSIסעקיוריטי הכנסה צוגאב ) 

י ניו  )באקומט  פראגראם  צוגאב  סטעיט  דער SSPארק  אין  אריין  עס  שרייבט  און  סכומים  די  צוזאמען  רעכענט  בענעפיטן,   )
אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומט נאר  .2בענעפיטן אויף שורה    SSIסכום/באטרעף און אפטקייט רייע פון  

SSP רט און אפטקייט רובריק פאר  בענעפיטס, שרייבט אריין די סכום אין די סכום/וועSSI   2בענעפיטס אויף שורה. 

 
אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומט פַאסטער קעיר באצאלונגען,  פַאסטער קעיר באצאלונגען )באקומען(:

אויב איר אדער   .17רה  שרייבט אריין די סכום אין די סכום/ווערט און אפטקייט רובריק פאר פַאסטער קעיר באצאלונגען אויף שו
אדער  איינער   קינד  )אדאּפטעד(  פַאסטער  א  פון  קעיר  די  פאר  בענעפיטס  קעיר  פַאסטער  באקומט  אייך  מיט  וואוינט  וואס 

( פראגראם  הילף  נּוטרישען  סָאּפלעמענטעל  פאר  ריסערטיפייט  איר  און  צוויי  SNAPערוואקסענער  איר  האט  בענעפיטס,   )
קעיר קינד אדער ערוואקסענע און די פאסטער קעיר צאלונגען אין    ען דאס פאסטערויבן אריינרעכענ איר קענט אויסקל אויסוואלן:

אויסקלויבן    SNAPאייער   זיך  קענט  איר  אדער  בענעפיטן  אדער    נישטהויזגעזינד  קינד  קעיר  פאסטער  דאס  אריינרעכענען 
עלכע אפציע וועט וו  SSDפרעגט אייער   בענעפיטן.הויזגעזינד    SNAPערוואקסענע און די פאסטער קעיר צאלונגען אין אייער  

 בענעפיטן.  SNAPאייך געבן מער 

 
אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומט טשיילד סּוּפארט באצאלונגען,  טשיילד סּוּפארט באצאלונגען )באקומען(: 

 .18באקומען פון" אויף שורה  שרייבט די נאמען פון דער מענטש וואס באצאלט די טשיילד סּוּפארט נאך "
 

איינקופט: באקומט,   אנדערע  אייך  מיט  וואוינט  וואס  ווער  סיי  אדער  איר  וואס  געלטער  אנדערע  וועלכע  סיי  באשרייבט 
 אריינרעכענענדיג ווער עס באקומט די געלט, וויפיל זיי באקומען, און ווי אפט זיי באקומען עס. 

 
צו   15-1( "יא" אדער "ניין" פאר שורות  ✓צייכנט אפ ) און סכום/ווערט און אפטקייט:דידָאקשענס )אראפרעכענונגען(, ווער,  

ווערט   וואס  אראפרעכענונגען  שטייער  וועלכע  סיי  אפנעמען  וועט  אייך  מיט  וואוינט  וואס  איינער  אדער  איר  אויב  אינדיקירן 
דער פערזאן    ן( פוןשרייבט דעם נאמען )נעמעפאר יעדן "יא" ענטפער,   יאריגע שטייער דעקלעראציע.-אויסגערעכנט אויף היי
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)ען( וואס וועט אפנעמען די אראפרעכענונג )ען(, און דער סכום אדער באטרעף און אפטקייט פון די אויסגאבן וואס וועט ווערן  
 אראפגערעכנט אויפן שטייער דעקלעראציע.

 
ייך נס וואס איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אבאשרייבט סיי וועלכע פעדעראלע טעקס דידָאקשע אנדערע עדזשָאסטמענט:

יאריגע אינקָאם טעקס ריטוירן, אריינרעכענענדיג ווער עס וועט אראפרעכענען די דידָאקשען)ס(,  -וועט אראפרעכענען אין די היי
 טעקס ריטוירן. אס וועלן ווערן אראפגערעכנט פון די אינקָאם  און די סכום אדער ווערט און אפטקייט פון די אויסגאבן וו

 
 בירגער מיט צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס סּפַאנסָאר אינפארמאציע -עלטערן/נישט-שטיף :17טייל 

 

סיי    עלטערןפון סיי וועלכע קינדער וואס וואוינען מיט אייך סיי וועלכע געלט מיטלען אדער באקומען זיי -צו האט די שטיף
( "יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב איינער וואס ריסערטיפייט, אייך אליין  ✓טשעק )  צייכנט אן מיט א וועלכע סארט איינקופט?
עלטערן וואס וואוינט נישט מיט אייך און וואס האט פינאנציעלע מיטלען )רעסָארסן( אדער באקומט  -אריינגערעכנט, האט שטיף
עלטערן'ס רעסָארסן/איינקונפט ווערן -י שטיףאן זאל דעלטערן וואוינט מיט אייך, ד - )אויב די שטיף געלט פון סיי וועלכע מקור.

 עלטערן. -אויב "יא", שרייבט די נאמען פון די שטיף , איינקונפט אינפארמאציע.(16אריינגערעכנט אין טייל 

 
נישט א  הויזגעזונד  אייער  אין  ווער  סיי  געווארן -איז  איז  וואס  סטאטוס  אימיגראציע  צופרידנשטעלנדע  מיט  בירגער 

( "יא" אדער "ניין צו אינדיקירן אויב איר  ✓צייכנט אפ ) קענען אריינקומען צו די פאראייניגטע שטאטן?:  נסארט צוגעסּפאַ 
אדער איינער אין אייער הויזגעזינד איז נישט קיין בירגער מיט צופרידנגעשטעלטע אימיגראציע סטאטוס וואס האט ערבות פון  

 .USר איינעם כדי ער זאל קענען אריינקומען איד דע

 
אויב האט איר אנגעצייכנט "יא" אויבן, דאן שרייבט די נאמען פון דער   אמען פון סּפַאנסאר, אדרעס, און טעלעפאן נומער:נ

מענטש וואס האט געסּפַאנסארט אייך אדער איינעם אין אייער הויזגעזונד צו ווערן אריינגעלאזט צו די פאראייניגטע שטאטן, די 
 נסאר'ס טעלעפאן נומער.די סּפאַ סּפַאנסאר'ס אדרעס, און 

 
 

 פון די ריסערטיפיקעישען בויגן 10און  9בלעטער 

 באשעפטיגונג אינפארמאציע  :18טייל 
 

אויב איר זענט באשעפטיגט )איר ארבעט(, קענט איר   פילט אויס די טייל פאר זיך אליין און פאר יעדער וואס וואוינט מיט אייך. 
יאר און עלטער פאר    16יאר אדער עלטער, אדער    18אין די טייל מיינט "ארבעט'ס עלטער"   .נאכאלץ זיין בארעכטיגט פאר הילף

 יעדער וואס גייט נישט אין שולע.
 

רבעטסלאז" צו אידיקירן אויב איר ארבעט, און אויב  ( "ארבעט", "ארבעט פאר זיך אליין", אדער "א✓צייכנט אפ ) איך בין יעצט:
 יין אדער עמעצער אנדערש.אזוי, צו איר ארבעט פאר זיך אל

 
שרייבט די סכום וואס איר ווערט באצאלט פארן אראפנעמען טעקסעס אויף א וועכנטליכע פארנעם, יעדע צוויי   גרָאוס אינקָאם:

 רעכנט אריין אלע וועידזשעס, געהאלט, ָאווערטיים באצאלונג, קָאמישענס,   גע.וואכן, אדער חודש'ליך )נישט יערליך(, אויב נו
 יּפס. און ט

 
 שרייבט די צאל שעה'ן וואס איר ארבעט יעדע חודש, אויב נוגע. שעה'ן געארבעט חודש'ליך:

 
 ( וואכנטליך, צוויי מאל א חודש, אדער חודש'ליך צו ווייזן ווי אפט איר קריגט באצאלט, אויב שייך. ✓צייענט אפ ) באצאלט:

 
 איר ווערט באצאלט, אויב נוגע. שרייבט די טאג פון די וואך ווען טאג פון די וואך באצאלט:

 
מען, אדרעס, און טעלעפאן  שרייבט אייער ארבעטסגעבער'ס נא ארבעטסגעבער'ס נאמען און אדרעס און טעלעפאן נומער:

 באשעפטיגט. -שרייבט "זעלבסט," און אייער ביזנעס אדרעס און טעלעפאן נומער, אויב איר זענט זעלבסט נומער, אויב נוגע.

 
( "ארבעט"  ✓צייכנט אפ ) באשעפטיגט און ווער?:-מיט אייך יעצט באשעפטיגט אדער זעלבסטוואס וואוינט  איז סיי ווער  

 "ארבעט פאר זיך" אויב איינער וואס וואוינט מיט אייך ארבעט, און שרייבט זייער נאמען.

 

און טעלעפאן ן און אדרעס,  סגעבער'ס נאמעגרָאוס אינקָאם, שעה'ן געארבעט חודש'ליך, טאג פון די וואך באצאלט, ארבעט
 פילט אויס פאר יעדע מענטש וואס וואוינט מיט אייך און ארבעט, לויט די אנווייזנוגען אויבן.  נומער:

 
( "יא" אדער "ניין" צו ווייזן  ✓אויב איר ארבעט, צייכנט אפ ) איז העלט אינשורענס צוגעשטעלט דורך אייער ארבעטסגעבער?:

 דורך אייער ארבעט געבער. צינישע דעקונגבאקומען מעדי אויב איר קענט
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( "יא" אדער "ניין"  ✓צייכנט אפ ) צו האט סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך העלט אינשורענס פון אן ארבעטסגעבער און ווער?: 

 ייבט זייער נאמען.צו איינער וואס וואינט מיט אייך האט מעדיצינישע דעקונג דורך אן ארבעט געבער, און אויב "יא" שר

 
שרייבט די נאמען פון אייער העלט אינשורענס פירמע און/אדער די העלט אינשורענס פירמע פון   נאמען פון אינשורענס פירמע:

 סיי וועלכע מענטש וואס וואוינט מיט אייך, אויב נוגע.

 
ט א קינד אדער דיּפענדענט וועגן די  צו האט איר אדער סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך אויסגאבן פארן זיך אפגעבן מי

( "יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך האט קינדאפהיט  ✓צייכנט אפ ) ארבעט און ווער?:
אדער אפהענגער אפהיט )למשל פאר אן עלטערער טאטע/מאמע( אויסגאבן וואס קומט ארויס פון ארבעטן און שרייבט דעם  

 ען פון יענער פערזאן מיט די אויסגאבן. נאמ

 
( "יא "  ✓צייכנט אפ ) פארבינדענע אויסגאבן און ווער?:- צו האט איר אדער סיי ווער עס וואוינט מיט אייך אנדערע ארבעט

יע,  אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך האט הוצאות צוליב דער ארבעט )למשל טראנספארטאצ
 אוניפארמען( און אויב "יא" שרייבט אייער/זייער נאמען. 

 
אויב איר ארבעט נישט, ווען איז געווען די לעצטע מאל וואס איר אדער סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך האט געארבעט, 

אוינט מיט אייך איז ארבעטסלאז,  אויב איר אדער סיי ווער וואס איז אין די עלטער פאסיג צו ארבעטן וואס וו ווער, ווען, און וואו?:
מען, די דאטום)ען( ווען איר/זיי זענען די לעצטע מאל געווען באשעפטיגט, און וואו איר/זיי האבן  שרייבט אייער/זייער נאמען/נע

 לעצטע מאל געארבעט. 
 

דער וואס איז אין  שרייבט די סיבה )ות( פארוואס איר אדער יע  פארוואס האט איר )אדער זיי( אויפגעהערט צו ארבעטן?:
 ארבעטס עלטער ארבעטן נישט?

 
 סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך געפיילט פאר ָאנעמּפלָאימענט, ווער, ווען, און סטאטוס פון די פיילינג?:האט איר אדער  

וייזן אויב איר/זיי  ( "יא " אדער "ניין" צו ו✓אויב איר אדער איינדער וואס איז אין ארבעטס עלטער איז ארבעטסלאז, צייכנט אפ ) 
געלט. ארבעטסלאז  פאר  איינגעגעבן  פאר  או האבן  געפיילט  האבן  האט/זיי  איר  ווען  נאמען,  אייער/זייער  שרייבט  "יא,"  יב 

 ָאנעמּפלָאימענט, און די סטאטוס פון די פיילינג.

 
( "יא " אדער "ניין" צו  ✓צייכנט אפ ) צו טוט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך אנטייל נעמען אין א סטרייק און ווער?:

יינער וואס וואוינט מיט אייך זענט אויף סטרייק )למשל האט אויפגעהערט ארבעטן צו פראטעסטירן אן  ווייזן אויב איר אדער א 
 ארבעטסגעבערס החלטה אדער פירעכצער(, און אויב "יא", שרייבט אייער/זייער נאמען. 

 
טרייק, שרייבט די דאטום ווען  אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך איז אויף א ס :ווען די סטרייק האט זיך אנגעהויבן

 איר זענט/זיי זענען ארויסגעגאנגען אויף סטרייק. 

 
זענט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך א פארעם ארבעטער וואס פארט ארום פאר די ארבעט אדער ארבעט נאר  

יר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך פארט  ( "יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב א✓צייכנט אפ ) ן ווער?:אין געוויסע סעזאנען או
 ארום צו אנדערע פַארמס אדער ארבעט אויף א פַארם נאר בשעת'ן וואקסן סעזאן. 

 
ראבלעם וואס באגרעניצט צו האט איר אדער סיי וועלכער ערוואקסענער וואס וואוינט מיט אייך סיי וועלכע מעדיצינישע פ 

"יא" אדער "ניין" צו   (✓) צייכנט אפ ט ארבעט וואס קען געטוהן ווערן און ווער?:די מעגליכקייט צו ארבעטן אדער די סאר 
ווייזן אויב איר אדער איינער אין די ארבעטס יארן וואס וואוינט מיט אייך האט א פראבלעם וואס האלט אייך/זיי צוריק פון ארבעטן  

 אייער/זייער נאמען. יג אדער פון טון געוויסע סארטן ארבעט, און אויב "יא" שרייבטפולצייט

 

אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך האט א פראבלעם וואס האלט אייך/זיי צוריק פון   שילדערט די באגרעניצונגען:
 דעם וועג ווי אזוי איר/זיי זענט באגרעניצט.  ארבעטן פולצייטיג אדער פון טון געוויסע סארטן ארבעט, גיט צו פארשטיין 

 
( "יא" אדער "ניין' צו ווייזן אויב איר  ✓צייכנט אפ ) וואלט איר געקענט אננעמען א פאסטן היינט, און אויב נישט, פארוואס?:

 קענט היינט אננעמען ארבעט אויב עס וואלט געווען צום באקומען, און אויב נישט ערקלערט פארוואס. 

 
 סארט ארבעט וואלט איר הנאה געהאט צו טוהן? וועלכע  סארט ארבעט וואלט איר געוואלט טוהן?:  וועלכע
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 עדזשּוקעישען )בילדונג(/טרענירונג :19טייל 
 

איר האט פארענדיגט?: וואס  פון עדזשוקעישען  די העכסטע שטאפל  איז  די באשרייבו ✓) צייכנט אפ וואס  איז (  וואס  נג 
 איר האט געענדיגט.אמבעסטן צוגעפאסט וויפיל בילדונג 

 
אויב איר האט נישט געענדיגט הויך שולע, שרייבט די לעצטע קלאס )גרעיד( וואס איר   אויב אזוי, לעצטע קלאס געענדיגט?:

 האט געענדיגט.

 
( אדער טעסט  GEDוויוועלענסי דיּפלָאמע )שולע דיּפלָאמע, דזשענערעל עק-צו האט סיי ווער אין די הויזגעזונד א הויך

( קָאמּפלישען  סעקָאנדערי  און ™TASC)ַאסעסינג  ערהאלטן,  דעגרי  ווער,  עדזשּוקעישען,  פון  לעוועל  העכערע  אדער   ,
" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך האט א  ( "יא✓צייכנט אן מיט א טשעק ) דאטום פארענדיגט?:

 , אדער העכערע לעוועל פון עדזשּוקעישען.™TASC)שולע דיּפלָאמע, אדער טעסט ַאסעסינג סעקָאנדערי קָאמּפלישען )-יךהו
 ם ווען עס איז באקומען געווארן. אויב "יא," שרייבט די נאמען פון דעם מענטש, די דעגרי וואס ער האט באקומען, און דאטו

 
אל זיך  פאר  פראגע  פאלגנדע  די  אויס  אדער  פילט  פאר  ריסערטיפייט  וואס  אייך  מיט  וואוינט  וואס  ווער  סיי  פאר  און   יין 

 באקומט הילף. 

 
לעצטע   די  אין  טרענירונג פראגראם  וועלכע  סיי  אין  געווען  איז  אדער  דאטומען   12איז  וואו, פראגראם,  ווער,   חדשים, 

דער "ניין" צו אנדייטן אויב איר אדער סיי ווער  ( "יא" א✓צייכנט אן מיט א טשעק ) אנטיילגענומען, און דאטומען געענדיגט?:
וואס וואוינט מיט אייך וואס ריסערטיפייט פאר הילף אדער באקומט הילף האט אנטייל גענומען אין א ּפָאסטן טרענירונג )דזשַאב 

מענטש האט גענומען    חדשים, און אויב "יא," שרייבט די נאמען פון דער מענטש, וואו דער  12עצטע  טרעינינג( פראגראם אין די ל
די טרענירונג פראגראם, די נאמען פון די פראגראם און וועלכע סארט פראגראם עס איז געווען, און די דאטומען ווען דער מענטש  

 האט אנטייל גענומען און געענדיגט די פראגראם.

 
( "יא " אדער "ניין" צו  ✓צייכנט אפ ) אר אלט און עלטער און גייט אין שולע אדער אין קאלעדזש, ווער, און וואו?:י  16איז  

און גייט און    יאר אדער עלטער  16ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך וואס אפליקירט אדער באקומעט הילף איז  
 שולע אדער קאלעדזש, און אויב "יא", שרייבט דעם נאמען פון דער פערזאן און זייער שולע אדער קאלעדזש. 

 
( "יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב איר אאדער  ✓צייכנט אן מיט א טשעק ) הילף, ווער, און סכום?-טרענירונג געלטבאקומט  

 הילף )עלַאווענס(. -באקומט אויך טרענירונג געלט  –יסערטיפייט פאר אדער באקומט הילף  איינער וואס וואוינט מיט אייך און ר
 ש)ן( און די סכום געלט באקומען.אויב "יא," שרייבט די נאמען פון די מענט

 
צו    ( "יא" אדער "ניין"✓צייכנט אן מיט א טשעק ) באקומט עדזשּוקעישען גרענטס אדער לָאונס )הלוואות(, ווער, און סכום?

הילף   באקומט  אדער  פאר  ריסערטיפייט  און  אייך  מיט  וואוינט  וואס  איינער  אדער  איר  אויב  אויך    –אנדייטן  באקומט 
אויב "יא," שרייבט די נאמען פון די מענטש)ן(   נעל גרענטס אדער לָאונס )געלטער אדער הלוואות פאר לערנען(.עדזשּוקעישע

 און די סכום געלט באקומען. 
 

( "יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער  ✓צייכנט אפ ) יאר אלט און גייט אין שולע, ווער, און שולע?:  16איז אונטער  
, און אויב "יא", שרייבט דעם נאמען)נעמען(  יאר אלט  16אונטער  וינט מיט אייך וואס אפליקירט צו באקומען הילף איז  וואס ווא

 )ס(. פון דער פערזאן)ען( און זייער שולע

 

 

 פון די ריסערטיפיקעישען בויגן 12בלאט 

 מיטלען( אינפארמאציע - רעסָארסן )געלט :20טייל 
 

סָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם בענעפיטס, דארפט איר נישט אריינפילן אויב איר    אויב איר ריסערטיפייט נאר פאר
 האט לייף אינשורענס. 

 
, צייכנט אן מיט א טשעק 23ביז    1פאר שורות   פילט אויס אויב איר אדער סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך און ריסערטיפייט:

אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך און ריסערטיפייט פאר אדער באקומט הילף האט    ר "ניין" צו אנדייטן אויב איר ( "יא" אדע ✓)
 סיי וועלכע פון די פינאנציעלע רעסָארסן )מיטלען( אויסגערעכנט.

 
 פאר יעדע "יא" ענטפער, שרייבט די נאמען/נעמען פון די מענטש)ן( מיט די רעסָארסן. ווער:
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מאכט זיכער   ענטפער, שרייבט די סכום אדער ווערט פון די רעסָארס אין דאלאר )$(.פאר יעדע "יא"   אויב יא, סכום/ווערט:

אויסצורעכענען סיי וועלכע דזשָאוינט פארמעגן )רעסָארסן וואס באלאנגען צו צוויי אדער מער מענטשן, ווי למשל דזשָאוינט באנק  
עדיקעיד מוז אריינרעכענען די רעסָארסן פון סיי וועלכע  ריסערטיפייט פאר פובליק הילף אדער מ יעדער איינער וואס ַאקַאונטס(.

עס זענען דא מענטשן וואס זענען געפאדערט דורך די געזעץ צו שטיצן מיט געלט אייך אדער   פאראנטווארטליכע קרובים.-לעגאל
סיי וועלכע עלטערן אדער    יאר אלט,  21ר, אויב איר זענט אונטער  סיי ווער וואס ריסערטיפייט, ווי צום ביישפיל א מאן/ווייב אדע

 עלטערן וואס וואוינען מיט אייך אדער מיט סיי ווער וואס ריסערטיפייט.-שטיף
 

 האט טייטל אדער רעגיסטראציע צו א קאר)ן( אדער אנדערע וויקעל)ס( )טרָאקס א.ד.ג.(, יאר, מעיק/מאדעל, און אנדערע:
ינט מיט אייך און ריסערטיפייט איז אויסגערעכנט אויף די טייטל פון א דער די נאמען פון סיי ווער וואס וואואויב אייער נאמען א

וויקעל אויף שורה   וויקעל )פָארמיטל(, שרייבט די יאר, מעיק, און מאדעל פאר יעדע  רעכנט אויס   .6קאר אדער אן אנדערע 
 .6שיפלעך, נאך "אנדערע" אויף שורה   רעסָארסן, ווי למשל קעמּפערס, סנָאומָאובילס, און

 
גלייך וויסן אויב איר באקומט,   SSDעס איז זייער וויכטיג צו לאזן   האט רעסָארסן חוץ פון וואס עס איז אויסגערעכנט געווארן:

ום ביישפיל אן  א לָאמּפ סָאם איז אן איינמאליגע באצאלונג, ווי צ אדער רעכנט צו, באקומט געלט פון אן איינמאליגע אויסצאלונג.
וואס איר זאלט  :1"בוך  LDSS-4148A, זעהט   רושה, אדער געוואונס פון א געריכט אדער לַאטערי.אינשורענס סעטלמענט, י

 וויסן וועגן אייערע רעכטן און פאראנטווארטליכקייטן," פאר מער אינפארמאציע וועגן לָאמּפ סָאמס. 

 
וועלכע אייגנטום צו א טרָאסט אמאל געמאכט א טרָאסט אין די פארגאנגענהייט אדער אריבערגעפירט סיי  האט סיי ווער. 

  36אויב איר אדער אייער מאן/ווייב פירן אריבער אדער גיבן אוועק אייגנטום )פארמעגן( אין די   חדשים?:   60אין די לעצטע  
( צו א טראָ   60חדשים  וועלכע איר  חדשים פאר טראנספערס/אריבערפירונגען  סט( בעפאר די ערשטע טאג פון די חודש אין 

נג אנשטאלט )פעסיליטי( סערוויסעס און איר האט אריינגעגעבן אן אפליקאציע פאר מעדיקעיד, וועט איר מעגליך באקומט נוירסי 
מזיסטע סערוויסעס  באזירטע או-נישט זיין בארעכטיגט צו באקומען נוירסינג אנשטאלט סערוויסעס אדער היים און קָאמיוניטי

 אונטער די מעדיקעיד פראגראמען. 

 
י ווער וואס ַאּפלייט, אדער א מאן/ווייב פון אייך אדער פון סיי ווער וואס ַאּפלייט )אפילו אויב די מאן/ווייב ַאּפלייט אויב איר אדער סי

גט געלט אין א טרָאסט אין די לעצטע נישט אדער וואוינט נישט אין די הויזגעזונד(, האט געעפנט א טרָאסט אדער אריינגעליי
 . 23ט איז געעפנט געווארן אדער ווען געלט איז אריינגעלייגט געווארן אויף שורה פינף יאר, שרייבט ווען די טרָאס

 
 

 פון די ריסערטיפיקעישען בויגן 15ביז  13בלעטער 

 מעדיצינישע אינפארמאציע  :21טייל 
 

( ✓מיט א טשעק )צייכנט אן   וואוינט מיט אייך וואס ריסערטיפייט און אויב יא, ווער?:צייכנט צו אויב איר אדער איינער וואס  
"יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב סיי וועלכע פון די מצבים וואס זענען אויסגערעכנט זענען נוגע צו אייך אדער צו איינער וואס  

אויב "יא," שרייבט די נאמען פון דער מענטש צו וועם יעדע   וואוינט מיט אייך און ריסערטיפייט פאר אדער באקומט הילף, און
נ וואס איז   וגע. מצב איז  וואס איר האט אדער  צו אויסרעכענען אלע העלט און שפיטאל/עקסידענט אינשורענס  זיכער  מאכט 

 ַאוועילעבעל צו איינער וואס ריסערטיפייט. 

 
 י חדשים בעפאר די חודש פון די ריסערטיפיקעישען:האט באצאלטע אדער אומבאצאלטע מעדיצינישע בילס אין די דרי

יך קענען באצאלן פאר מעדיצינישע בילס פאר קעיר וואס איר האט באקומען דורכאויס די דריי חדשים  מעדיקעיד וועט מעגל
אויב איר האט שוין באצאלט די ביל, קענען מיר אייך מעגליך באצאלן פאר די ביל   בעפאר די חודש ווען איר ַאּפלייט פאר הילף.

מיר וועלן אייך מעגליך קענען באצאלן   מעדיקעיד אין יענע צייט.אויב מיר באשטימען אז איר וואלט געווען בארעכטיגט פאר  
ער מיר קענען נאר באצאלן די סכום וואס  אפילו אויב דער דאקטאר אדער אנדערע ּפרָאוויידער נעמט נישט אן מעדיקעיד, אב

 ט געדעקט.מעדיקעיד וואלט באצאלט און נאר אויב די בילס זענען געווען פאר סערוויסעס וואס מעדיקעיד וואל
 

אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך און ריסערטיפייט איז טראגעדיג )ּפרעגנענט(, שרייבט די דּו   אויב טראגעדיג:
( אויף  דעיט  ווערן  געבוירן  וועלן  וואס  קינדער  פון  צאל  ערווארטעטע  די  און  אויסצוקומען(  געשאצט  איז  געבורט  די  ווען   טאג 
 . 14שורה 

 
וואס זענען   פילט אויס די טייל פאר סיי ווער וואס ריסערטיפייט פאר מעדיקעיד.: אויסוואהל  העלט פלאן מייסטנס מענטשן 

איינגעשריבן אין מעדיקעיד ווערן געפאדערט זיך צו אנשליסן אין א מענעדזשעד קעיר העלט פלאן חוץ אויב זיי זענען זענען אין  
אויב איר ווייסט נישט וועלכע העלט פלענער  קלייבן א העלט פלאן.ייל זיך אוינוצט דעם אפט אן עקזעמּפט )פטור( קאטעגאריע.

זענען דא צו באקומען, פרעגט אייער ארבעטער )ווָארקער( אדער רופט די מענעדזשעד קעיר מעדיקעיד טשויס הילף האטליין  
 .1-800-505-5678ביי 
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אן: זיך  שליסט  איר  וועלכע  אין  פלאן  פון  נא נאמען  די  די  שרייבט  פון  וואס  מען  ווער  סיי  וועלכע  אין  פלאן/פלענער  העלט 

אויב איר ווייסט נישט וועלכע העלט פלענער זענען צום באקומען פאר אייך,   ריסערטיפייט פאר מעדיקעיד ווילן זיך אנשליסן.
 . SSDפרעגם דעם 

 
וואס  שרייבט די לעצטע נאמען און ערשטע נאמען פון יעדע לעצטע נאמען און ערשטע נאמען: ריסערטיפייט פאר    מענטש 

 מעדיקעיד. 
 

שרייבט די חודש אין צוויי נומערן, די טאג אין צוויי נומערן, און די יאר אין צוויי נומערן פון די געבורטס דאטום   געבורטס דאטום
 פון יעדע מענטש וואס ריסערטיפייט פאר מעדיקעיד. 

 
נדייטן די סעקס פון יעדע מענטש וואס ריסערטיפייט פאר  נקבה" צו א/שרייבט "מ" פאר "מאן/זכר" אדער "פ" פאר "פרוי  סעקס:

 מעדיקעיד. 
 

ID  )איינס האט  איר  אויב  קארטל  מעדיקעיד  )פונעם  די   נומער  דא  שרייבט  מעדיקעיד,  פאר  ריסערטיפייט  איר  ווען 
 אידענטיפיקאציע נומער פון די מעדיקעיד קארטל. 

 
דאס איז   ומער פון יעדע מענטש וואס ריסערטיפייט פאר מעדיקעיד.סעקיוריטי נשרייבט די סָאושעל   סָאושעל סעקיוריטי #:

 פרייוויליג )נישט געפאדערט( אויב די מענטש איז טראגעדיג.

 
שרייבט די נאמען פון די   ּפריימערי קעיר ּפרָאוויידער אדער העלט צענטער )צייכנט אן קעסטל אויב יעצטיגע ּפרָאוויידער(: 

רָאוויידער )דהיינו, דזשענעראל ּפרעקטישינעיר אדער משפחה דאקטאר( אדער די העלט צענטער וואס יעדער  ּפריימערי קעיר ּפ
אויב עס איז דער פראוויידער אדער צענטער וואס די פערזאן נוצט שוין, צייכנט אפ  יל נוצן.וואס ריסערטיפייט פאר מעדיקעיד וו

קעסטעלע.✓) דאס  ּפ  (  דער  אז  מאכן  זיכער  מוזט  באקומט  איר  איר  בעפאר  מעדיקעיד  אן  נעמט  צענטער  אדער  רָאוויידער 
 מעדיצינישע קעיר. 

 
אויב איינער וואס ריסערטיפיט פאר   )צייכנט אפ דאס קעסטעלע אויב יעצטיגע פראוויידער(:   OB/GYNנומער פון    IDנאמען און  

קעיר און סערוויסעס, שרייבט די נאמען פון    ( OB/GYNמעדיקעיד דארף אן ָאבסטעטרישען/גיינעקַאלאדזשיסט )פרויען דאקטאר,  
איר   דאס קעסטעלע.  ( ✓, צייכנט אפ ) OB/GYNשוין דעם  אויב דער אפליקאנט נוצט   וואס די ַאּפליקאנט וויל נוצן.   OB/GYNדי  

 מוזט זיכער מאכן אז דער ּפרָאוויידער אדער צענטער נעמט אן מעדיקעיד בעפאר איר באקומט מעדיצינישע קעיר. 
 

איר    איידערוזט מאכן זיכער אז וועלכער דאקטאר אדער מעדיצינישער פראוויידער וואס איר זעט נעמט אן מעדיקעיד  איר מ
 קומט מעדיצינישע הילף.בא

 
 וואוינונג אינפארמאציע :22טייל 

 

ער לענדלָארד'ס  אויב איר האט א לענדלָארד, שרייבט איי וואס איז אייער לענדלָארד'ס נאמען, אדרעס, און טעלעפאן נומער?: 
 נאמען, אדרעס, און טעלעפאן נומער.

 
(  ✓צייכנט אפ ) טגעדזש אדער אנדערע וואוינונג אויסגאבן?:צו האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך רענט, מָאר

אדער אנדערע שיצארט    געלט, א מארגעדזש,-"יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך צאלט דירה
חודש. א  צאלן  איר/זיי  וואס  סכום  דעם  שרייבט  "יא"  אויב  און  אויסגאבע,  פענסיאן(  מָארטגעדזש  אוי )למשל  א  האט  איר  ב 

)אריינרעכענענדיג  אינשורענס  אייגנטומער'ס  היים  און  טעקסעס  ּפרַאּפערטי  פון  סכום  די  אריין  רעכנט   באצאלונג, 
 פייער אינשורענס(.

 
 יר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך א הייצונג ביל באזונדער פון אייער רענט אדער וואוינונג אויסגאבן?:צו האט א

( "יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באצאלט פאר הייצונג באזונדער פון  ✓כנט אפ )ציי
 ט אויסגאבן, און אויב "יא" שרייבט די סומע וואס איר/זיי צאלן א חודש.געלט, מארגעדזש, אדער אנדערע שיצאר-דירה

 
צו האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך די פאלגענדע אויסגאבן באזונדער פון אייער רענט אדער אנדערע וואוינונג 

איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באצאלט  ( "יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב  ✓צייכנט אפ )  8ביז    1פאר שורות   אויסגאבן?:
געלט, מארגעדזש, אדער אנדערע שיצארט אויסגאבן, און אויב  -בן אויסגערעכנט אויסער אייער דירהפאר איינע פון די אויסגא 

"יא" אדער    (✓, צייכנט אן מיט א טשעק )11ביז    9פאר די פראגן אויף שורות   "יא", שרייבט דעם סכום איר/זיי צאלט א חודש.
 ואוינט אין איינע פון די איינארדענונגען )ארעינדזשמענטס(."ניין" צו אנדייטן אויב איר אדער איינער וואס ריסערטיפייט ו
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 אנדערע אויסגאבן  :23טייל 

 
" אדער    ( "יא✓צייכנט אפ ) צייכנט צו אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך און ריסערטיפייט און אויב יא, סכום:

וואס אפליקירט מאכט איינע פון די פארשריבנע צאלונגען, אדער  "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך  
שרייבט ארויס סיי וועלכע אויסגאבן וואס זענען   6אויף שורה   .6ביז    1האט אויסגאבן וואס איז נישט פארשריבן, אויף שורה  

ווי אפט עס ווערט באצאלט  אר יעדע "יא" ענטפער, שרייבט די סכום פון די באצאלונג אדער אויסגאב אוןפ נישט אויסגערעכנט.
 וואך.( \$100פער וואך אדער  $100)צום ביישפיל,  

 
 ?:21צו זענט איר אדער איינער וואס ריסערטיפייט שולדיג פאר כאטש פיר חדשים פון סּוּפארט פאר א קינד אונטער  

וינט מיט אייך און ריסערטיפייט איז  ( "יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב איר אדער איינער וואס ווא✓א טשעק )צייכנט אן מיט  
 שולדיג פיר חדשים אדער מער פון טשיילד סּוּפארט. 

 

 פון די ריסערטפיקעישען בויגן 16בלאט 

 אנדערע אינפארמאציע :24טייל 
 

מאלצי קויפן  צו  פלאנירט  אדער  איר  קויפט  עסן  צו  אנדערע(  מיט  )צוזאמען  קָאמיּונעל  אדער  דעליווערי  היים  א  פון  יטן 
( "יא" אדער "ניין" צו אנדייטן אויב איר אדער סיי ווער וואס ריסערטיפייט קויפט יעצט ✓צייכנט אן מיט א טשעק ) סערוויס?:

וילס( אדער קָאמיּונעל עסן )צום ביישפיל, א  היים דעליווערי )צום ביישפיל, מילס ָאן ו  אדער פלאנירט צו קויפן מאלצייטן פון א
 קאפעטעריע אין די געביידע וואו איר וואוינט( סערוויס. 

 
( "יא" אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר ✓צייכנט אפ ) זענט איר אומשטאנד צו קאכן אדער צוגרייטן מאלצייטן אינדערהיים?:

 האט א פלאץ אינדערהיים וואו איר קענט קאכן. 
 

 , "פאראייניגטע שטאטן מיליטער" מיינט די:12ביז   10פראגן אויף שורות  אין די
 

 פאראייניגטע שטאטן ארמיי  •

 אייניגטע שטאטן נעיווי פאר •

 פאראייניגטע שטאטן קָאוסט גַארד  •

• US  מארינער קארפוס 

 פאראייניגטע שטאטן עיר פָארס )לופט פלאטע( •

 יטע וועלט קריגפאראייניגטע שטאטן מערטשענט מארין דורכאויס די צווי  •

 
צייכנט   אייניגטע שטאטן און ווער?:זענט איר אדער איינער אין אייער הויזגעזונד אמאל געווען אין די מיליטער פון די פאר

"יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך איז אמאל געווען אין איינע פון די אויבנדערמאנטע  (✓אפ )
 טערישע בראנדזשעס, און אויב "יא" שרייבט זייער נאמען.מילי

 
( "יא" אדער "ניין" צו ווייזן אויב  ✓צייכנט אפ ) איז אייער מאן/ווייב אמאל געווען אין די מיליטער פון די פאראייניגטע שטאטן?

 אייער מאן/ווייב איז אמאל געווען אין איינע פון די אויבנדערמאנטע מיליטערישע בראנדזשעס. 
 

נער וואס איז אדער איז געווען אין די מיליטער פון די פאראייניגטע איז איינער אין אייער הויזגעזונד א דיּפענדענט פון איי
( "יא " אדער "ניין" צו ווייזן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך איז פינאנציעליש ✓צייכנט אפ ) שטאטן און ווער?:

יטערישע בראנדזשעס, און אויב "יא", שרייבט  אס איז אמאל געווען אין איינע פון די אויבנדערמאנטע מילאפהענגיק אין איינעם וו
 דעם נאמען פון דעם אפהענגיקער.

 
( "יא" אדער "ניין" צו ווייזן  ✓צייכנט אפ ) צייכנט צו אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך וואס ריסערטיפייט און ווער:

צו אייך אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך, און אויב "יא",    טואציעס באשריבן אין די קומענדיגע ניין פראגעס איז שייךאויב די סי
  SSDאויב איר פארשטייט נישט די פראגעס, בעט אייער   שרייבט דעם נאמען פון דער פערזאן צו וועמען די סיטואציע איז שייך.

אין אכט אז דער ניו יארק סטעיט געזעץ שטעלט צו א קנס אדער תפיסה אדער ביידע, פאר    ביטע נעמט אייך געבן צו פארשטיין.
בענעפיטן, קינדער קעיר הילף, אדער סערוויסעס דורך    SNAPאיינעם וואס איז באשולדיגט פון נעמען פובליק הילף, מעדיקעיד,  

 באהאלטן די פאקטן אדער נישט זאגן דעם אמת.

 
( דעם "איך האב" קעסטל אדער "איך האב נישט" קעסטל צו ווייזן אויב איר  ✓צייכנט אפ ) סטאטוס  בערפירונגּפראּפערטי ארי

אדער איינער וואס אפליקירט האט פארקויפט, איבערגעפירט, אדער אוועק געגעבן נכסים כדי צו באקומען פובליק שטיצע אדער  
SNAP  .ץ שטעלט צו א קנס אדער תפיסה אדער ביידע, פאר  טעיט געזעביטע נעמט אין אכט אז דער ניו יארק ס בענעפיטן

בענעפיטן, קינדער קעיר הילף, אדער סערוויסעס דורך    SNAPאיינעם וואס איז באשולדיגט פון נעמען פובליק הילף, מעדיקעיד,  
 באהאלטן די פאקטן אדער נישט זאגן דעם אמת.
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 פון די ריסערטיפיקעישען בויגן 23ביז  17בלעטער 
 , צוטיילונגען, ערלויבענישן, און צושטימונגען מערקונגעןאנ

די טייל   אינפארמאציע אין דעם אפטייל פארזיכטיגערהייט אדער בעט איינעם דאס לייענען פאר אייך.  די גאנצעלייענט  
וויכטיגע אינפארמאציע איבער אייערע רעכטן און פאראנטווארטליכקייטן )פליכטן( פארבינדן מיטן בא קומען  אנטהאלט 

ף, ווי אויך שטראפן וואס איר קענט זיך פארדינען )צום ביישפיל, א קנס און/אדער טורמע( אויב איר פילט נישט אויס היל
דורכן אונטערשרייבן און אריינגעבן די ריסערטיפיקעישען בויגן, טוט איר  אייערע פאראנטווארטליכקייטן אונטער די טייל.

 די סטעיטמענטס )דערקלערונגען( אין די טייל.מט צו צו אנדייטן אז איר פארשטייט און שטי

נּוטרישען הילף פראגראם באשטימטער פארשטייער: ווילט אז איינער זאל ריסערטיפייען פאר   סָאּפלעמענטעל  אויב איר 
נט  ואס וואוי( בענעפיטס פאר אייערס וועגן און/אדער איר ווילט אז איינער וSNAPסָאּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם )

בענעפיטס פאר אייך און/אדער זיי נוצן צו קויפן עסן פאר אייך, שרייבט דעם מענטשן'ס    SNAPנישט מיט אייך זאל באקומען די  
דער   דער מענטש איז אייער "באשטימטער )אויטאריזירטער( פארשטייער." נאמען, אדרעס, און טעלעפאן נומער אין די קעסטל.

מו פארשטייער  אונטערש באשטימטער  די  ז  פון  ענדע  די  ביי  טייל  אונטערשריפט  די  אין  דאטום  די  אריינשרייבן  און  רייבן 
אויב אייער הויזגעזונד וואוינט נישט אין אן אנשטאלט, דאן מוז א פאראנטווארטליכער ערוואקסענער   ריסערטיפיקעישען בויגן.

ום אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן, חוץ אויב אייער  בן די דאטמיטגליד פון אייער הויזגעזונד אויך אונטערשרייבן און אריינשריי
 הויזגעזונד האט אין אן אנדערע וועג באפולמעכטיגט )דעזיגנירט( אין שריפט דעם באשטימטער פארשטייער אזוי צו טוהן. 

אינפארמאציע:  מעדיצינישע  )  ארויסלאזן  אפ  ארויס  ✓צייכנט  נישט  "לאזט   )HIV/AIDS    נישט "לאזט  ארויס  אינפארמאציע", 
גייסטישע געזונט אינפארמאציע", און/אדער "לאזט נישט ארויס דראג און אלקאהאל אינפארמאציע" אויב איר זענט נישט מסכים אז  

 ת פון געזעץ. די מעדיצינישע אינפארמאציע וועגן אייך און/אדער פאמיליע מיטגלידער וואס אפליקירן זאלן ווערן ארויסגעלאזט לויטן רשו 

ניו יארק סטעיט געזעץ שטעלט צו  לייענט די טייל פארזיכטיג אדער האט איינער עס צו לייענען פאר אייך. טייל:אונטערשריפט  
בענעפיטן,    SNAPא קנס אדער תפיסה אדער ביידע, פאר איינעם וואס איז באשולדיגט פון נעמען פובליק הילף, מעדיקעיד,  

אדער הילף,  קעיר  די  קינדער  באהאלטן  דורך  אמת.  סערוויסעס  דעם  זאגן  נישט  אדער  און   פאקטן  אונטערשרייבן  דורכן 
אריינגעבן א ריסערטיפיקעישען בויגן, טוט איר אנדייטן אז איר פארשטייט און זענט מסכים צו די סטעיטמענטס אין די  

ואס איר וועט  סערטיפיקעישען בויגן אדער וטייל, און אז אלע פון די אינפארמאציע וואס איר האט איבערגעגעבן אין די רי 
 אין די צוקונפט איז פולשטענדיג און ריכטיג לויט וויפיל עס איז באקאנט צו אייך. SSDאיבערגעבן פאר די 

אונטערגעשריבן:  דאטום  און  אונטערשריפט  האט   ַאּפליקאנט  איר  ווען  דאטום  די  שרייבט  און  נאמען  אייער  אונטער  שרייבט 
בויגן אונטערגעשריב  ריסערטיפיקעישען  די  פראגראם  ן  הילף  נּוטרישען  סָאּפלעמענטעל  א  באפולמעכטיגט  האט  איר  אויב  חוץ   ,

 (SNAP  באשטימטער פארשטייער אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן און איר וואוינט אין אן אנשטאלט, אין וועלכע פאל די באשטימטער )
אויב איר וואוינט נישט אין אן אנשטאלט, דאן   ען בויגן. אטום אויף די ריסערטיפיקעיש פארשטייער מעג אונטערשרייבן און שרייבן די ד 

דארפן סיי איר און סיי דער באשטימטער פארשטייער אונטערשרייבן און שרייבן די דאטום אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן, חוץ אויב  
דע  שריפט  אין  באפולמעכטיגט  פארגאנגענהייט  די  אין  שוין  האט  פארשטייער   SNAPם  איר  טוהן    באשטימטער  צו  אזוי 

אויב איר האט אויסגעפילט די ריסערטיפיקעישען בויגן פאר איינעם אנדערש, שרייבט אונטער   )אונטערצושרייבן אנשטאט אייך(. 
 ונטערגעשריבן. נאמען, נישט די נאמען פון דער מענטש וועמענ'ס פארשטייער איר זענט, און שרייבט די דאטום ווען איר האט א   אייער 

אויב איר זענט חתונה געהאט און איר   דער באשיצנדע פארשטייער אונטערשריפט און דאטום אונטערגעשריבן: מאן/ווייב א
די   פון  דאטום  די  שרייבן  און  אונטערשרייבן  מאן/ווייב  אייער  מוז  דאן  מעדיקעיד,  אדער  הילף  פובליק  פאר  ריסערטיפייט 

ט חתונה געהאט און איר ריסערטיפייט נאר פאר סָאּפלעמענטעל אויב איר זענ קעישען בויגן.אונטערשריפט אויף די ריסערטיפי
נּוטרישען הילף פראגראם בענעפיטס, מוז נאר איינער, אדער דער מאן אדער די פרוי, אונטערשרייבן און שרייבן די דאטום פון  

רשטייער, דאן מוז דער מענטש באשיצנדע )ּפרָאטעקטיוו( פאאויב איר האט א   די אונטערשריפט אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן.
 אונטערשרייבן און שרייבן די דאטום פון די אונטערשריפט אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן.

באשטימטער   SNAPאויב איר האט באשטימט א   באשטימטער פארשטייער אונטערשריפט און דאטום אונטערגעשריבן:
ער מענטש אונטערשרייבן און שרייבן די דאטום פון די אונטערשריפט יפיקעישען בויגן, דאן מוז דפארשטייער אויף די ריסערט 

 אויף די ריסערטיפיקעישען בויגן.

צייכנט נישט אן קיין איין קעסטל, אדער טוט נישט אונטערשרייבן   איך פארלאנג אז מיין פאל )קעיס( זאל פארמאכט ווערן פאר:
צייכנט אן די טייל נאר   ל, אויב איר ווילט אריינגעבן א ריסערטיפיקעישען.די אונטערשריפט אויף די טייאון שרייבן די דאטום פון  

צו פארלאנגען צו פארמאכן אייער פאל )קעיס(,  פאר איין אדער מער פראגראמען.  פארמאכן אייער פאל )קעיס(אויב איר וויל  
בט די דאטום פון די אונטערשריפט וואו  און שרייבט אונטער און שריי ( די קעסטל נעבן די פראגראם,  ✓צייכנט אן מיט א טשעק )

 ביטע גיבט אן א סיבה פאר די פארלאנג.  עס איז אנגעוויזן.

די לעצטע צוויי בלעטער פון די ריסערטיפיקעישען בויגן זענען א וויילער רעגיסטראציע   וויילער )ווָאוטער( רעגיסטראציע בויגן:
ו אפזאגן זיך צו רעגיסטרירן צו וועלן )ווָאוטען( וועט נישט משפיע זיין אויף די  ן זיך צו רעגיסטרירן אדער צנוצנדיג די בויג בויגן.

באשלוס וואס ווערט געמאכט איבער אייער ריסערטיפיקעישען פאר בענעפיטס, אדער די סומע פון הילף וואס איר וועט קענען  
 . SSDראגט אייער אויב איר דארפט הילף אויסצופילן דעם וויילער רעגיסטראציע פארם, פ באקומען.
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 צוועקן פון אינפארמאציע  

 דאקומענט פאדערונגען 

 

די פאלגנדע ליסטע פון בארעכטיגונג פאקטארן )גורמים, זאכן וואס ווערן גענומען  

דאקומענט  אין באטראכט באשלוסנדיג אויב איר זענט בארעכטיגט פאר הילף( און 

וועט אייך  SSDאייער  פאדערונגען איז בלויז פאר די צוועק פון גיבן אינפארמאציע.

איר וועט  ארן איר וועט דארפן אויפווייזן.לאזן וויסן וועלכע פון די פאסיגע פאקט

מעגליך געבעטן ווערן צו אויפווייזן אנדערע בארעכטיגונג פאקטארן וואס ווערן נישט 

איר וועט קענען מעגליך זיך באנוצן מיט דאקומענטן וואס ווערן  אויסגערעכנט אונטן.

אויב איר   גען.נישט אויסגערעכנט אונטן צו אויפווייזן אט די בארעכטיגונג פאדערונ

 . SSDהאט פראגעס וועגן דאקומענטאציע געברויכן, ביטע פארבינדט אייער  

צו אויפווייזן די פאקטאר,   בארעכטיגונג פאקטאר
נס פון די  שטעלט צו איי 

 פאלגנדע: 

 סָאושעל סעקיוריטי נומער 
  SNAP)פאר פובליק הילף, 

,  בלויז-בענעפיטן און מעדיקעיד 
צושטעלן   נישט דארפט איר 

באווייז פון אייער סאשעל  
( אויסער  SSNסעקיוריטי נומער )

אז דער סאשעל סעקיוריטי  
  SSAנומער שטימט נישט מיט 

רעקארדס אדער קען נישט ווערן  
 ירט ביי דער ביורא.( קאנטראל

 סָאושעל סעקיוריטי קארטל 
 אפיציעלע קארעספאנדענץ  

 SSAפון  
 א סָאושעל סעקיוריטי נומער  

 איז נישט געפאדערט פון  
מענטשן וואס זענען נישט קיינע  

בירגער און ווילן באקומען  
מעדיקעיד נאר פאר  

 עמערדזשענסי באהאנדלונג  
 מעדיקעיד -אדער זענען נאר

 טן וואס זענען טראגעדיג. ַאּפליקַאנ

  בירגערשאפט אדער יעצטיגע 
  -סטאטוס בירגער -נישט

בירגער פון די פאראייניגטע  
שטאטן זענען בארעכטיגט פאר  

און   SNAPפובליק הילף, 
די נישט קיין בירגער   מעדיקעיד.

מוזן זיין אין צופרידנגעשטעלטע  
אימיגראציע סטאטוס כדי צו זיין  

  SNAP, פאסיג פאר פובליק הילף
אימיגראציע   און מעדיקעיד.

סטאטוס איז נישט א  
אין  בארעכטיגונג פאקטאר )

אנדערע ווערטער, עס איז נישט  
משפיע אויף די רעכט צו הילף(  
פאר טראגעדיגע פרויען אדער  

קינדער אימיגראנטן וואס  
ַאּפלייען פאר טשיילד העלט  

ּפלָאס ּבי. אומדאקומענטירטע  
ליגע  אימיגראנטן און צייטוויי 

אימיגראנטן זענען  -נישט
בארעכטיגט נאר פאר די  

באהאנדלונג פון אן  
דזשענסי מעדיצינישע  עמער

 פראבלעם. 

  געבורטס סערטיפיקאט 
  בעּפטיזמעל סערטיפיקאט

 שפיטאל רעקארדס 
פאראייניגטע שטאטן  

 פאספארט 
  מיליטער דינסט רעקארדס

נעטשורעלייזעישען  
  סערטיפיקאט 

USCIS דאקומענטאציע  
ווייזן פון וואוינען אין די  בא

פאראייניגטע שטאטן אין איין צו  
 . 1/1/72פון בעפאר 

 בארעכטיגונג פאקטאר

 צוויי פון די פאלגנדע    ✓ אויפצוווייזן די פאקטאר, שטעלט צו: 

 
✓    אדער  איינס פון די פאלגנדע 

 SNAP)אויב איר אפליקירט פאר 
,  בלויזבענעפיטן אדער מעדיקעיד

איין  בלויזנגען דארפט איר ברע
פארם פאר יעדן פאסיגן פאקטאר  

 אפגעצייכנט.( 

 אידענטיטעט 
 איר מוזט אויפווייזן ווער איר זענט. 

  IDפאטא
 דרייווער'ס לייסענס 

  פאראייניגטע שטאטן פאספארט
  נעטשורעלייזעישען סערטיפיקאט

  שפיטאל/דאקטאר'ס רעקארדס
 ַאדַאּפשען פאפיר 

  טשסטעיטמענט פון אנדערע מענ
  באשטעטיגטע סָאושעל סעקיוריטי נומער

 געבורטס/בעּפטיזמעל סערטיפיקאט 

 פארדינטע איינקונפט  
 )אוירנד אינקָאם(

 פון ארבעטסגעבער 
 
 
 
 

 פון ארבעט פאר זיך 
 
 
 
 
 

איינקונפט פון רענט אדער  

 צימער/איינשטיין 

יעצטיגע וועידזש סטָאבס  

  )באצאלונג פאפירן(

 באצאלונג קאנווערט 
ויף לעטערהעד, ראטע פון  א

באצאלונג פער שעה; שעה'ן  
געארבעט פער וואך; דאטום פון  
ערשטע באצאלונג, אויב ניי, און  

ארבעטסגעבער'ס טעלעפאן  
נומער פארבינדונג מיט  

  ארבעטסגעבער 
 ביזנעס רעקארדס
 טעקס רעקארדס 

רעקארדס און פארבינדענע  
-מאטעריאלן וועגן זעלבסט
און   ןבאשעפטיגונג פארדינסט

  אויסגאבן
 יעצטיגע אינקָאם טעקס ריטוירן 

  יעצטיגע ביישטייערונג טשעק
סטעיטמענט פון דער וואס דינגט  

 צימער, שטייט איין, טענענט
 אינקָאם טעקס רעקארדס

 
 חתונה סטאטוס 

 איר מוזט אויפווייזן אויב איר זענט  
חתונה געהאט, גע'גט, סעּפערעיטעד,  

 אדער אלמן/ה. 

  רטיפיקאטןחתונה/טויט סע 
  סעּפערעישען אגרימענט

 דיווָארס דעקרי 
  סָאושעל סעקיוריטי רעקארדס

VA  רעקארדס 

  דעקלעראציע פון קלערדזשי
  צענזוס רעקארדס

 צייטונג מעלדונג 
 סטעיטמענט פון אנדערע מענטש 

 וואוינונג 
 איר מוזט אויפווייזן וואו איר וואוינט. 

  סטעיטמענט פון לענדלָארד 
  נט רעסיט אדער ליסיעצטיגע רע

 מָארטגעדזש רעקארדס

  סטעיטמענט פון אנדערע מענטש
 יעצטיגע ּפָאסט 

 שולע רעקארדס

 הויזגעזונד צונויפשטעל/מאס 
 איר מוזט אויפווייזן ווער עס וואוינט  

 מיט אייך. 

 סטעיטמענט פון לענדלָארד וואס איז  
  נישט א קרוב 

 שולע רעקארדס

 סטעיטמענטס פון אנדערע מענטשן 

 עלטער 
איר מוזט אויפווייזן די עלטער פון יעדע  

 מענטש וואס ַאּפלייט פאר הילף, וואו  
 עס קומט זיך. 

  געבורטס סערטיפיקאט 
  בעּפטיזמעל סערטיפיקאט

  שפיטאל רעקארדס
  ַאדַאּפשען רעקארדס

  נעטשורעלייזעישען סערטיפיקאט
 דרייווער'ס לייסענס 

  אינשורענס ּפאליסי
 שולע רעקארדס  צענזוס רעקארדס

  סטעיטמענט פון אנדערע מענטש
 דאקטאר סטעיטמענט 

 SSAאפיציעלע קארעספאנדענץ פון 

 אומפארדינטע איינקונפט
 טשיילד סּוּפארט 

 
 

ארבעטסלאז אינשורענס  

 ( UIBבענעפיטן )
 

סאשעל סעקיוריטי בענעפיטן  

 ( SSI)ווי אויך  
 

 וועטעראן'ס בענעפיטס 

 סטעיטמענט פון פאמיליע געריכט 
טעיטמענט פון מענטש וואס  ס

 באצאלט סּוּפארט 

 טשעק סטָאבס 
  יעצטיגע אווָארד סערטיפיקאט

  יעצטיגע בענעפיט טשעק
אפיציעלע קארעספאנדענץ מיט  

NYS דעפארטמענט אוו לעיבאר  
  יעצטיגע אווָארד סערטיפיקאט

 יעצטיגע בענעפיט טשעק
 אפיציעלע קארעספאנדענץ  

 SSAפון  

 פיקאט יעצטיגע אווָארד סערטי 

 יעצטיגע בענעפיט טשעק
  אפיציעלע קארעספאנדענץ פון

VA 

 פעלנדע עלטערן 
 אויב די עלטערן פון סיי וועלכע קינד  

 אין אייער היים וואוינט נישט מיט אייך,  
 מוזט איר דאס אויפווייזן. 

  טויט סערטיפיקאט
  איבערלעבער'ס )סארווייווער( בענעפיטס 

 שפיטאל רעקארדס 
VA  קארדסאדער מיליטער רע  

 גט )דיווָארס( פאפירן 
 באווייז פון נאכאמאל חתונה האבן 

  צייטונג מעלדונג 
  אינשורענס פירמע רעקארדס
 אינסטיטוציאנאלע רעקארדס 

אגענטור קעיס רעקארדס און  
  באגרעבעניש באצאלונג דאקומענטן

 סטעיטמענט פון אנדערע מענטש 

 פעלנדע עלטערן אינפארמאציע 
י וועלכע  איר מוזט צושטעלן סי

אינפארמאציע וואס איר האט: נאמען,  
אדרעס, סָאושעל סעקיוריטי נומער,  

 געבורטס דאטום, באשעפטיגונג 

  ּפעי סטָאבס )באצאלונג פאפירן(
 טעקס ריטוירן 

  רעקארדס  VAסאשעל סעקיוריטי אדער 
  געלט באשטימונג בריוו 

ID )קארטלעך )העלט אינשורענס  
 דרייווער'ס לייסענס 
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 בארעכטיגונג פאקטאר
 צו אויפווייזן די פאקטאר,  

 שטעלט צו איינס פון 
 די פאלגנדע: 

 בארעכטיגונג פאקטאר
 צו אויפווייזן די פאקטאר,  

 שטעלט צו איינס פון 
 די פאלגנדע: 

 אומפארדינטע איינקונפט )המשך( 

 גיטיגונג ארבעטער פאר
 

 עדזשּוקעישען גרענטס און  
 לָאונס )הלוואות( 

 

 אינטערעסט/דיווידענדס/רָאיעלטיס 
 
 

 פריוואטע פענסיע/עניּואיטי 

 

  אווָארד בריוו
 טשעק סטָאב 

 
  סטעיטמענט פון שולע 
  סטעיטמענט פון באנק

 אווָארד בריוו 
 

 סטעיטמענט פון באנק אדער  
  קרעדיט יּוניאן

 ער/אגענט סטעיטמענט פון מעקל 
 
 

  יעצטיגע אווָארד בריוו 
 יעצטיגע בענעפיט טשעק

אפיציעלע בריוו פון מקור פון  
 איינקונפט 

 אנדער 
  

  

  

  

  

 וואוינונג אויסגאבן 
איר מוזט באווייזן וויפיל עס קאסט  
אייך צו וואוינען ווי איר זענט )איר  

וועט מעגליך דארפן צושטעלן  
טאציע פאר  באזונדערע דאקומענ

זאך פון שיצארט   יעדע 
פאדערט  מעדיקעיד   אויסגאבע.( 

נישט דאקומענטאציע פון  
 . שיצארט אויסגאבן

  יעצטיגע רענט רעסיט 
  יעצטיגע ליס

 מָארטגעדזש בוך/רעקארדס 
ּפרַאּפערטי און סקּול טעקס  

  רעקארדס
 לענדלָארד סטעיטמענט

  אפלויף )סּוווער( און וואסער בילס 
'ס אינשורענס  היימאייגנטומער

  רעקארדס
 גאז בילס 

  הייצונג יּוטיליטי בילס-נישט

 טעלעפאן בילס 

 אנדערע 

 
קָאפיעס פון מעדיצינישע בילס   מעדיצינישע בילס 

 )באצאלט און אומבאצאלט(
 

 
 העלט אינשורענס 

אויב איר אדער סיי ווער וואס  
ַאּפלייט האט העלט אינשורענס  

ווערט   דעקונג )אפילו אויב עס 
באצאלט דורך איינעם אנדערש(,  

 מוזט איר דאס אויפווייזן. 

  אינשורענס ּפאליסי
 אינשורענס קארטל 

סטעיטמענט פון דעקונג  
 ּפרָאוויידער 

 קארטל  מעדיקעיר 

 רעסָארסן 
 
 
 

 
 באנק ַאקַאונטס: 

טשעקינג, סעיווינגס, ריטייערמענט  
(IRA   אדערKeogh) 

 
 סטַאקס, באנדס, סערטיפיקאטן 

 
 

 
 יף אינשורענס לי

 

 
באגרעבעניש טרָאסט אדער פָאנד  

 חלקה אדער לווייה הסכם

 

 
שטייער צוריקצאל אדער פארדינטע  

 ( EITCהכנסה שטייער קרעדיט )

 ריעל עסטעיט חוץ פון וואוינונג 

 

 קאר )וויקעל( 
 
 
 
 

 לָאמּפ סָאם באצאלונג 

  סטעיטמענט פון הויזגעזונד 
 סטעיטמענט פון נוירסינג הָאום 

 
 
 

 
  צטיגע באנק רעקארדסיע

 יעצטיגע קרעדיט יּוניאן רעקארדס
 

  סטַאק סערטיפיקאט
 באנדס

סטעיטמענט פון פינאנציעלע  
 אינסטיטוציע 

 אינשורענס ּפאליסי 
 סטעיטמענט פון אינשורענס פירמע 

 

  באנק רעקארדס
  באגרעבעניש הסכם 

 באגרעבעניש חלקה אפמאך )דיד( 
 סטעיטמענט פון לווייה אנפירער 

 יפָאנד טעקס ר 
 סטעיטמענט פון טעקס אפיס 

 דיד )שטר( 
סטעיטמענט פון ריעל עסטעיט  

  מעקלער )ברָאוקער( 
אּפרעיזעל/אפשאץ פון יעצטיגע ווערט  

 דורך מעקלער 

  רעגיסטראציע )עלטערע מאדעלן( 
 טייטל פון אייגנטום 

אּפרעיזעל )אפשאץ( פון יעצטיגע  
 ווערט דורך דילער 

 פיינענסינג דאטא 

א מקור פון   סטעיטמענט פון 
 באצאלונג 

 דיסעיבעלד/באגרעניצט
 טראגעדיג /

 אויב איר אדער איינער וואס  
 וואוינט מיט אייך איז קראנק  
אדער טראגעדיג, מוזט איר  

 ברענגען באווייזן. 

סטעיטמענט פון מעדיצינישע  
פראפעסיאנאל באשטעטיגנדיג  

דאס זיין טראגעדיג און  
  ערווארטעטע דאום פון געבורט 

מענט פון מעדיצינישע  סטעיט
 פראפעסיאנאל 

  SSIאדער   SSAבאווייז פון  
 בענפיטן פאר דיסאביליטי  

 אדער בלינדקייט 

 אומבאצאלטע בילס 
 רענט, יּוטיליטי 

די   ווייזנדיג  ביל  יעדע  פון  קָאפיע 
פון   אפשניט  צייט  שולדיג,  סכום 

 סערוויסעס און ּפרָאוויידער 

 ריפערעל 
דרָאג/אלקאהאל באהאנדלונג  

 ראגראם פ

עמּפלָאימענט )באשעפטיגונג(  
 סערוויס 

סטעיטמענט פון באהאנלונג  
 ּפרָאוויידער 

 

סטעיטמענט פון עמּפלָאימענט  
 סערוויס 

אנדערע אויסגאבן/  

 דיּפענדענט קעיר קאסטן
 איר מוזט צושטעלן באווייזן אויב איר 

געריכט באפוילענע   צאלט
סאפארט, קינדער קעיר,  
ת, אדער  איבערגע'חזר'טע הלוואו

פאר סערוויסעס פון א היים  
 געזונט העלפער אדער באדינער. 

 געריכט באפעל )ארדער( 
סטעיטמענט פון דעי קעיר צענטער  

אדער אנדערע ּפרָאוויידער פון  
 טשיילד קעיר 

סטעיטמענט פון געהילף אדער  
  באגלייטער

אפגערופענע טשעקס אדער  
 רעסיטס 

 שולע אנטיילנעמונג
יזן ווער עס איז  איז מוזט אויפווי

 אין שולע 

 שולע רעקארדס )יעצטיגע  
 ריּפָארט קַארד(

סטעיטמענט פון שולע/ אדער  
 העכערע בילדונג מוסד 

 אנדערע: 

 


