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אפטיילונג (יּוניט) ID
אפליקאציע דאטום
צענטער/
אפיס

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
ארבעטער ID

פאל
(קעיס)
סארט

סערוויס
אינד

רעגיסטרירונג נומער

פאל (קעיס) נומער

פאל (קעיס) נאמען

VERS

דיסטריקט

אויסטיילונג

סּופיקס

נייע עפענונג
צוריקווייז

דאטום

בארעכטיגונג באשטעטיגט דורך (איבערזעהער):

שפראך

סערוויסעס אריבערפירונג סארט

דאטום עפעקטיוו

אונטערשריפט פון דער פערזאן וועלכער האט ערהאלטן
בארעכטיגונג אינפארמאציע

SNAP
סּופיקס

קאטעגאריע

נומער
איבערנוץ
אינדיקעיטאר

אורזאך קאָ וד

דאטום

צוריקצו

02

צוריק-עפענען
06

אונטערשריפט פון דער פערזאן וועלכער האט ערהאלטן בארעכטיגונג
אינפארמאציע

ריסערטיפיקעישען
10
דאטום

בויגן ____________

פון _____________ x
דאטום ערהאלטן דורך אגענטור

ארבעט פאר:

 סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט

 PAבאשטעטיגונג צייט אפשניט
פון

ּ פראָ וויידער אגענטור

שרייבט ארויס:

 MAבאשטעטיגונג צייט אפשניט
ביז

פון

 SNAPבאשטעטיגונג צייט אפשניט
ביז

פון

סערוויסעס באשטעטיגונג צייט אפשניט
ביז

פון

ביז

ניו יארק סטעיט אפליקאציע פאר געוויסע בענעפיטן און סערוויסעס
אויב איר זענט בלינד אדער אויב איר זעהט שווער און דארפט די אפליקאציע אין אן אנדערע פארמאט,
קענט איר בעטן איינס פון אייער סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט .פאר מער אינפארמאציע איבער די סארטן
פארמאטן וואס זענען דא צו באקומען און וויאזוי איר קענט פארלאנגען אן אפליקאציע אין אן אנדערע
פארמאט ,זעהט די אינסטרוקציע בוך ( PUB-1301פאר די גאנצע סטעיט) ,צו באקומען בייwww.otda.ny.gov
אדער .https://www.health.ny.gov/
אויב איר זענט בלינד אדער אויב איר זעהט שווער ,וואלט איר
געוואלט באקומען געשירבענע מעלדונגען אין אן אנדערע פארמאט?  יא  ניין
אויב יא ,צייכנט אן די סארט
פארמאט וואס איר וואלט געוואלט:

 גרויסע אותיות  דאטא CD
 אודיו   CDברעילי ,אויב די אנדערע אופנים העלפן אייך נישט.

מען מוז נוצן די געהעריגע אפליקאציע זיך איינצושרייבן.
מיר זענען איבערגעגעבן אייך צו העלפן און שטיצן אויף א פראפעסיאנעלן און א בכבוד'דיגן אויפן .איר זענט פאראנטווארטליך צו אנטייל נעמען אין אקטיוויטעטן ,אריינרעכענענדיג ארבעט אקטיוויטעטן פאר פובליק הילף
און סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען (שפייז) הילף פראגראם ,וואו עס ווערט פארלאנגט ,כדי איר זאלט קענען לערנען זיך אליין אויסצוהאלטן .יעדעס מאל איר זעט "פובליק הילף" אדער " "PAאויפן אפליקאציע ,מיינט עס "פאמיליע
הילף" און/אדער "באשיצנעץ הילף" .מיר רופן אן ביידע פראגראמען "פובליק הילף" .די  PAפראגראמען זענען געמאכט אייך ארויסצוהעלפן נאר ביז איר קענט פולשטענדיגערהייט שטיצן זיך אליין און אייער פאמיליע .ביטע
זעהט די אינסטרוקציע בוך ( )PUB-1301 statewideאון "וואס איר זאלט וויסן" ( )What You Should Knowביכער  2 ,1און  ,LDSS-4148A, LDSS-4148B( 3און  )LDSS-4148Cווען איר פארענדיגט די אפליקאציע ,און
פארבינדט אייך מיט אייער סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט מיט סיי וועלכע פראגן.
ווען איר זעהט " "MAאויף די אפליקאציע ,מיינט עס "מעדיקעיד ".איר קענט אַ ּפלייען פאר  MAנוצנדיג די אפליקאציע נאר אויב איר אַ ּפלייט אויך פאר פובליק הילף אדער די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם אין די
זעלבע צייט .אויב איר ווילט בלויז אפליקירן פאר  ,MAקענט איר גיין אנליין אין  https://nystateofhealth.ny.gov/און/אדער רופט  1-855-355-5777פאר מער אינפארמאציע אדער צו אפליקירן ,אדער איר קענט נוצן דעם
-MAאיינציקע פאפירענע אפליקאציע ,פארם  ,DOH-4220וואס אייער ארבעטער קען אייך געבן ,אדער רופט  MAהילף-ליניע  .1-800-541-2831אויב איר ווילט אפליקירן פארן מעדיקער אפשפאָ ר פראגראם ( ,(MSPמוזט
איר אפליקירן מיט פאָ רם  ,DOH-4328וואס אייער ארבעטער קען אייך צושטעלן .אויב איר זענט אין באלדיגע נויט פאר פערזענליכע קעיר סערוויסעס ,זאלט איר אַ ּפלייען פאר  MAבאזונדער נוצנדיג די DOH-4220 MA
אפליקאציע בויגן.
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אפטייל 1
פארצייכנט יעדע פראגראם וואס איר אדער א מיטגליד
 מעדיקעיד ( )MAאון  PA סערויסעס ( ,(Sאריינרעכענעדיג פאַ סטער קעיר (  )FCקינדער קעיר הילף (  )CCעמערזשענסי הילף ()EMRG
פון אייער הויזגעזינד טוט אפליקירן.
אפטייל 2
אפטייל 5
צי ווילט איר באקומען
וואס איז אייער
 סּפאַ ניש
 ענגליש
האט איינע פון די דאזיקע א שייכות צו אייך?
מעלדונגען אין:
נאר ענגליש  ענגליש און סּפאַ ניש
הויפט שפראך?  אנדערע
1
 טראגעדיג
(שרייבט ארויס) ______
2
 געליטענע פון משפחה אַ ביּוז
ביטע שרייבט קלאר
אינפארמאציע פון אַ ּפליקאנט
טייל 3
 פובליק הילף (  )PAטשיילד קעיר אנשטאט  PA סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם (  )SNAPמעדיקעיד ( )MAאון SNAP

מיטן
ר"ת

ערשטע נאמען

פאמיליע סטאטוס

לעצטע נאמען

גאס אדרעס

קאַ ונטי

אַ ּפט .נומער שטאט

טעלעפאן נומער
)
(
עיריע קאָ וד
סטעיט

 דארף ווערן באשטימט אלץ עלטערן 3
זיּפ קאָ וד

געשיקט דורך נאמען (פילט אויס אויב איר באקומט אייער ּפאָ סט דורך אן אנדערער מענטש)

ּפאָ סט אדרעס (אויב אנדערש פון אויבן)

ווי לאנג וואוינט איר שוין ביי
אייער יעצטיגע אדרעס?

יארן

אַ ּפט .נומער שטאט

חדשים

איז דאס א שעלטער?
יא ניין

אנדערע טעלעפאן וואו
מען קען אנקומען צו אייך

קאַ ונטי

נאמען

סטעיט

זיּפ קאָ וד

טעלעפאן נומער
)
(
עיריע קאָ וד

אנווייזונגען צו די יעצטיגע אדרעס

פאריגע אדרעס

אויב איר זענט יעצט היימלאז ,פארצייכענט דא

קאַ ונטי

אַ ּפט .נומער שטאט

סטעיט

זיּפ קאָ וד



אגענטור וואס העלפט דעם אַ ּפליקאנט/קאָ נטאַ קט מענטש

דארפט איר אז דער מעדיקייד טייל פון דער אפליקאציע און דער פאטענציאלע באקומען פון מעדיקייד דעקונג זאל ווערן געהאלטן קאנפידענציאל?

טעלעפאן נומער
)
(
עיריע קאָ וד

 דארף טשיילד סּוּפארט (שטיצע)

4

 דראָ ג/אלקאָ האָ ל פראבלעם

5

 גאז אדער יּוטיליטיס אָ ּפהאקונג

6

 אן א פלאץ צו איינשטיין/היימלאז

7

 פייער אדער אנדערע אומגליק

8

 האט נישט קיין איינקונפט

9

 ערנסטע מעדיצינישע פראבלעם

10

 דארף צו פארלירן היים (עוויקשען)

11

 אן עסן

12

 דארף פאַ סטער קעיר

13

 דארף טשיילד קעיר

14

 פראבלעמען מיט ענגליש

15

 נארמאלע לעבנס אומשטענדן

16

 עפעס אנדערש

17

 יא  ניין

טייל  – 4אויב איר אַ ּפלייט פאר  :SNAPאיר קענט אריינגעבן אן אַ ּפליקאציע אויף די טאג וואס איר באקומט עס .כדי צו אריינגעבן א  SNAPאַ ּפליקאציע ,מוז עס האבן צום ווייניגסטנס אייער נאמען ,אדרעס (אויב איר האט
איינס) און אונטערשריפט אונטן .איר מוזט פארענדיגן די אַ ּפליקאציע ּפראָ צעדור ,אריינרעכענענדיג אונטערשרייבן די לעצטע בלאט פון די אַ ּפליקאציע און ווערן אינטערוויוד .אויב זענט איר בארעכטיגט דעפאר ,וועט איר
באקומען  SNAPבענעפיטס צוריק צו די טאג וואס איר האט אריינגעגעבן די אַ ּפליקאציע .איר מוזט איינגעמאלדן ווערן ביז  30טעג פון די טאג ווען איר האט אריינגעגעבן אייער אַ ּפליקאציע פאר  SNAPבענעפיטס ,אויב
אייער אַ ּפליקאציע איז געווארן באשטעטיגט אדער צוריקגעוויזן .אויב אייער הויז געזונד האט ווייניג אדער בכלל נישט קיין איינקונפט אדער אייגנטום וואס קען גענוצט ווערן אלץ געלט ,אדער אויב אייערע רענט און יּוטיליטי
אויסגאבן זענען מער פון אייער איינקונפט און אייגנטום וואס קען גענוצט ווערן אלץ געלט ,דאן קענט איר זיין בארעכטיגט צו באקומען  SNAPבענעפיטס ביז פינף טעג פון די טאג וואס איר האט ארינגעגעבן די אַ ּפליקאציע.
אויב איר זענט אן איינוואוינער אין אן אנשטאלט און איר אַ ּפלייט סיי פאר סאָ ּפלעמענטעל סעקיּוריטי אינקאָ ם ( )SSIאון  SNAPבענעפיטס בעפאר איר לאזט איבער דעם אנשטאלט ,דאן וועט די טאג ווען איר האט
אריינגעגעבן די ַאּפליקאציע ווערן גערעכנט פון די טאג וואס איר לאזט איבער די אנשטאלט.
 SNAPאַ ּפליקאנט/פארשטייער אונטערשריפט
X

דאטום אונטערגעשריבן
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זייט 2

טייל  – 6רעסאֳ רסן (געלט-מיטלען) אינפארמאציע – רעכנט אויס יעדער איינער וואס וואוינט מיט אייך ,אפילו אויב זיי אַ ּפלייען נישט צוזאמען מיט אייך .רעכנט זיך אליין אויס
אין די ערשטע שורה.

צו טוט דער מענטש (אריינרעכענענדיג
קליינע קינדער) קויפן עסן אדער
צוגרייטן עסן מיט אייך?
די העכסטע שולע קלאס
געענדיקט:

דער מענטש אַ ּפלייט פאר:
 RIל.נ.

געבורט'ס
דאטום:

ערשטע נאמען ,מיטעלע נאמען ר"ת ,לעצטע נאמען
CC

MA SNAP PA

FC

S

(ממ/טט/יייי)

EMRG

סעקס:
(מ/פ)

דזשענדער אידנטיטעט
(אויב איר ווילט):
(מאן ,פרוי ,נישט-ביינערי ,X ,טראנסדזשענדער,
אנדערע אידענטיטעט [ביטע שרייבט ארויס])

קשר צו אייך:

סאשעל סעקיוריטי נומער פאר
הויזגעזינד מיטגלידער וואס אפליקירן:
(זעהט אנווייזונגען בוך,PUB-1301 Statewide ,
אדער רעדט צו אייער סאָ ושעל סערוויסעס
דיסטריקט)



זיך אליין

01
02
03
04
05
06
07
08

ביטע רעכנט אויס
מוידן-נאמען אדער
אנדערע נעמען מיט
וועלכע איר אדער סיי
ווער אין אייער הויזגעזונד
איז געווען באקאנט
איז איינער
סאנקציאנירט?

ליניע
נומער

ONC

ערשטע נאמען

מיטן
ר"ת

לעצטע נאמען

ליניע
נומער

ONC

ערשטע נאמען

מיטן
ר"ת

לעצטע נאמען

 יא

אורזאך

אויב יא ,ווער

 ניין

ביז די דאטום

אינפארמאציע פון נישט-אַ ּפליקאנט
לעגאל
פאראנטווארטליך
ל.נ.

לעצטע נאמען

ערשטע נאמען

יא

פאר וועמען?

ניין

נישט-בירגער מיט צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס אינפארמאציע
נישט-בירגער סטאטוס
ל.נ.

סטאטוס
אַ דזשאָ סטעד
ניין
יא

ביישטייערונג/באשטימטע
איינקונפט

צייכנט אן מיט א טשעק אויב
מעמבער פון  SNAPהויזגעזונד

נעמט אין באטראכט

חינוך פון אינדיווידואל
דאטום פון אנקום/סטאטוס
חודש

טאג

יאר

אַ ּפלייט פאר
בירגעשאפט
ניין
יא

געסּפאַ נסארט
יא

ניין

ל.נ.

דעגרי באקומען

ל.נ.

01

05

02

06

03

07

04

08

דעגרי באקומען

✓

 RCA/RMAריפערעל


יא

ניין

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע

זייט 3

פילט אויס פאסיגע קאָ ודס

טייל  – 7ראסע/אפשטאם –צושטעלן די אינפארמאציע איז פרייוויליג
עסו ועט נישט האבן קיין השפעה אויף די בארעכטיגונג פון די מענטשן
וואס אַ ּפלייען אדער אויף וויפיל בענעפיטס עסו ועלן געגעבן ווערן.
די סיבה פון פארלאנגען די אינפארמאציע איז צו פארזיכערן אז
פראגראם בענעפיטן ווערן ארויסגעגעבן אן זיך רעכענען מיט ראסע,
פארב אדער אפשטאם.
ל.נ.

קליענט אידענטיפיקאציע נומער

שפאניש אדער לאטייניש
נעיטיוו אמעריקאנער אדער נעיטיוו אלאסקער
אַ זיער
שווארץ אדער אפריקאנער אמעריקאנער
נעיטיוו האוואיער אדער ּפאַ ציפישער איילענדער
ווייס
אומבאקאנט (נאר (MA

H
I
A
B
P
W
U
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REL

SSN

SFUI

MS

LA

SI

EM

CI

EL

שרייבט ( Yיא) אדער ( Nניין) פאר היסּפאַ ניש אדער לאטינא
שרייבט ( Yיא) אדער ( Nניין) פאר יעדע ראסע
I

H

B

A

P

W

U

01
02
03
04
05
06
07
08
ערווארטעטע צוקונפטיגע מאסנאמען
שורה נומער

קאָ וד

פאל (קעיס) סארט

פאבינדענע פאל (קעיס) נומערן

דאטום

נעמט אין באטראכט

דאקומענט

פארלאנגט

✓ קשר

 IDמיט בילד

✓ פיילינג יּוניט

געבורטס באשטעטיגונג

✓ לעגאל פאראנטווארטליכע קרוב

חתונה (מערידזש) לייסענס

SFUI

קאָ וד

SFUI

קאָ וד

✓ איין עקאנאמישע יּוניט

סאשעל סעקיוריטי קארטל

SFUI

קאָ וד

SFUI

קאָ וד

✓  SNAPהויזגעזונד אויסשטעלונג

סערוויס עלידזשיביליטי פראסעס קאָ וד

נויטיג

ריפערעלס

לעגאל
סערוויסעס

פארענדיגט

✓  SNAPעלטערע/דיסעיבעלד צייכענעס
✓  IDמיט בילד
✓ ( AFISנאר (PA

SSA

✓ CBIC/PIN

NYSoH

✓ RFI/OCA

כראָ נשיע קעיר-SSI/פארבינדן
נאר MA
מעדיקעיר סעיווינגס פראגראם

✓ העלט אינשורענס

קאָ וד  9רעזולּושען
אימיגראציע סטאטוס
מּולטי-סּופיקס/קאָ -אַ ּפ קעיס נאָ טיץ
(איין עקאנאמישע יּוניט בויגן)

אין פייל

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
)LDSS-2921-YI Statewide (Rev. 07/20
ביטע לייענט די גאנצע בלאט פארזיכטיג בעפאר איר פילט עס אויס .אויב איר האט פראגן ,זעהט די אנווייזונג ביכל ( )PUB-1301 Statewideאדער רעדט צו אייער סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט.
טייל  - 9באשטעטיגונג
טייל  – 8בירגערשאפט/נישט-בירגער מיט צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס
טייל סאָ ושעל סערוויסעס פארלאנגען אז איר זאלט באשטעטיגן אז איר זענט א בירגער פון די פאראייניגטע
רעכנט אויס יעדער איינער וואס אַ ּפלייט אדער וואס מוז אַ ּפלייען.
שטאטן ,נעיטיוו אמעריקאנער אדער נאציאנאל פון די פאראייניגטע שטאטן ,אדער א נישט-בירגער מיט
צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס .אנדערע פראגראמען פארלאנגען נישט.
איר מוזט אויספילן טייל  8און  9אויב איר:
איר מוזט אונטערשרייבן די באשטעטיגונג אונטן נאר אויב איר זענט א בירגער פון די פאראייניגטע שטאטן,
• אַ ּפלייט נאר פאר טשיילד קעיר ,אבער איר דארפט אויספילן די אינפארמאציע נאר פאר די
נעיטיוו אמעריקאנער אדער נאציאנאל פון די פאראייניגטע שטאטן ,אדער א נישט-בירגער מיט
קינדער וואס וועלן באקומען טשיילד קעיר סערוויסעס.
צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס ,און איר אַ ּפלייט פאר:
• אַ ּפלייט נאר פאר פאַ סטער קעיר ,אבער איר דארפט אויספילן די אינפארמאציע נאר פאר די
• פובליק הילף (וואו עס זענען דא קינדער אין די הויזגעזונד אדער א מיטגליד פון די הויזגעזונד איז
קינדער וואס וועלן באקומען פאַ סטער קעיר סערוויסעס.
טראגעדיג) ,אדער
• אַ ּפלייט פאר אנדערע סערוויסעס אונטער געוויסע אומשטענדן.
• די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ,אדער
• מעדיקעיד (חוץ אויב די אַ ּפליקאנט איז טראגעדיג) ,אדער
• טשיילד קעיר הילף (באשטעטיגונג איז נויטיג נאר פאר די קינדער) ,אדער
• פאַ סטער קעיר הילף (באשטעטיגונג איז נויטיג נאר פאר די קינדער) ,אדער
• אנדערע סערוויסעס אונטער געוויסע אומשטענדן;
• עמערדזשענסי באצאלונג הילף
אן ערוואקסענע הויזגעזונד מיטגליד אדער באשטימטע פארשטייער מעג אונטערשרייבן פאר אלע הויזגעזונד
מיטגלידער .ביישפיל :עלטערן אן צופרידנשטעלנדע נישט-בירגער סטאטוס קענען אונטערשרייבן פאר זייער
קינד וואס האט יא צופרידנשטעלנדע נישט-בירגער סטאטוס.
פארענדיגט
ריפעראלס
נויטיג
סיסטעמעטיק עיליען וועריפיקעישען פאר ענטייטלמענטס
()SAVE
שרייבט אונטער* און שרייבט די דאטום אין די קעסטל אונטן
אן אַ ּפליקאציע פאר  SNAPמוז אויסרעכענען אלע מענטשן וואס וואוינען אין די  SNAPהויזגעזונד .אן אפליקאציע פאר  PAמוז אויסרעכענען אלע
פאר יעדע אַ ּפליקאַ נט.
קינדער פאר וועם איר אַ ּפלייט ,זייערע געשוויסטער ,און אלע עלטערן פון די קינדער וואס וואוינען צוזאמען .אויב איר צייכנט נישט אריין אויב
אין פאל וואס א נישט-בירגער מיט א צופרידנשטעלנדע אימיגראציע
איינער פון די אויסגערעכנטע מענטשן איז א בירגער פון די פאראייניגטע שטאטן ,א נאציאנאל פון די פאראייניגטע שטאטן אדער א נישט-
סטאטוס אַ ּפלייט ,צייכנט אן די פראגראם(ען) פאר וועלכע יעדע
בירגער מיט א צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס ,אדער שטעלט צו א פאראיינגטע שטאטן בירגערשאפט און אימיגראציע סערוויסעס
נישט-בירגער וואס אַ ּפלייט האט גענוג א גוטע אימיגראציע סטאטוס.
( )USCISנומער (עיליען רעגיסטראציע נומער) אדער א נישט-בירגער נומער (אויב שייך) ,דאן וועט דער מענשט נישט געגעבן ווערן הילף און די
(זעהט די אנווייזונגען בוך(.Pub-1301 Statewide ,
איבריגע הויזגעזונד מיטגלידער וועלן באקומען פארקלענערטע בענעפיטס .אויב איר זענט א נעיטיוו אמעריקאנער ,צייכנט אן בירגער/נאציאנאל.
זייט 4

ל.נ.

01
02
03
04
05
06
07
08

ערשטע נאמען

מיטעלע
ר"ת

צייכנט אן אדער "בירגער/נאציאנאל" אדער
"נישט-בירגער"
פאר יעדע מענטש.

לעצטע נאמען


בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל





בירגער/
נאציאנאל

נישט-בירגער
נישט-בירגער
נישט-בירגער
נישט-בירגער
נישט-בירגער
נישט-בירגער
נישט-בירגער

נישט-בירגער

 USCISנומער (אויסלענדישער רעגיסטראציע נומער) אדער
נישט קיין בירגער נומער:
(אויב שייך)
A
A
A
A
A
A
A
A

סערטיפיקאציע

דאטום

PA

S
F
N
CC MA
C
א
P

S

E
M
R
G

שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X
שרייבט אונטער נאמען
X

דורכן אנצייכענען א קעסטל אויבן און דורכן אונטערשרייבן די באשטעטיגונג אין טייל  ,9טו איך דערמיט באשטעטיגן ,אונטער די שטראף פון שווערן פאלש ,אז איך ,און/אדער די מענטש(ן) פאר וועם איך
שרייב אונטער ,בין/איז א בירגער פון די פאראייניגטע שטאטן ,נעיטיוו אמעריקאנער אדער נאציאנאל פון די פאראייניגטע שטאטן ,אדער א נישט-בירגער מיט א צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס.
איך פארשטיי אז מיטן אונטערשרייבן די באשטעטיגונג קען זיין אז אינפארמאציע וועגן מיטגלידער פון מיין הויזגעזונד וואס אַ ּפלייען וועט ווערן איבערגעגעבן צו די פאראייניגטע שטאטן בירגערשאפט און
אימיגראציע סערוויסעס צו פעסטשטעלן די נישט-בירגער סטאטוס ,אויב שייך.
דאס נוצן אדער איבערגעבן פון די אינפארמאציע אויבן א יז ערלויבט נאר פאר מענטשן און ארגאניזאציעס וואס זענען דירעקט פארבינדן מיט דאס פעסטשטעלן פון די בירגערשאפט סטאטוס ,און די
אדמיניסטראציע אדער דורכפירן געזעץ פון דאס צושטעלן סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף ,מעדיקעיד ,טשיילד קעיר הילף ,פאַ סטער קעיר און סערוויסעס פראגראמען.
* א מענטש וואס וויל אונטערשרייבן די באשטעטיגונג אבער קען נישט שרייבן קען מאכן אן " "Xאויף די שורה אין פארנט פון א ביישטייער (עד) .דער ביישטייער מוז אונטערשרייבן אונטן.
איך האב צוגעזעהן די צייכענעס געמאכט אין שורות _____,_____,_____,_____,_____,_____ :אונטערשריפט פון ביישטייער __________________ :דאטום אונטערגעשריבן________________ :

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
זייט 5
טייל  – 10איפארמאציע וועגן ריפערעל (שיקן ווייטער) צו די טשיילד סּוּפאָ רט ענפארסמענט יּוניט
אויב איר אַ ּפלייט נאר פאר טשיילד קעיר הילף ,דאן מוזט איר נישט פרובירן צו באקומען טשיילד סופארט און דארפט נישט אויספילן די טייל.
אויב איר אַ ּפלייט פאר מעדיקעיד אין צוגאב צו פובליק הילף אדער די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ,דאן וועט איר מעגליך אונז
דארפן העלפן צו באקומען מעדיצינישע סּוּפאָ רט (שטיצע) פאר אייך און פאר אייערע קינדער וואס אַ ּפלייען .ענטפער די פאלגנדע פראגן צו
באשטימען אויב איר דארפט אויספילן די טייל .רעכנט זיך אליין אריין ,ווי עס איז פאסיג:
.1
.2
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פארלאנגט

איר דארפט נישט אויספילן די טייל אויב איר האט געענטפערט "ניין" אויף ביידע פון די פראגן .גייט צו טייל .11

.3

זענט איר אונטער די עלטער פון  21יאר?

 יא

אלץ א תנאי צו באקומען הילף זענט איר געפאדערט צו צוטיילן געוויסע רעכטן פארבינדן מיט סּוּפאָ רט ,ווי ערקלערט אין די אנמערקונגען,
צוטיילונגען ,באשטעטיגונגען און ערלויבענישן טייל ביי די ענדע פון די אפליקאציע .איר וועט געגעבן ווערן די  LDSS-5145בויגן" ,ריפערעל
פאר טשיילד סּוּפאָ רט סערוויסעס ",צו אויספילן און צוריקגעבן צו די טשיילד סּוּפארט ענפארסמענט יּוניט .אויסער אין אומשטענדן פון משפחה
אַ ביּוז (דאָ מעסטיק ווייאלענס) אדער אנדערע גוטע סיבה ,זענט איר געפאדערט ,אלץ א תנאי צו באקומען הילף ,צו מיטארבעטן מיט די
טשיילד סּוּפארט ענפארסמענט יּוניט צו געפונען סיי וועלכע עלטערן וואס האבן נישט קאָ סטעדי אדער אנגעבליכע עלטערן; אוועקשטעלן
לעגאלע עלטערן פאר יעדער איינער אונטער די עלטער פון  21יאר וואס איז געבוירן געווארן צו נישט-פארהייראטע עלטערן; און אוועקשטעלן,
טוישן ,און/אדער ארויפצווינגען פאדערונגען פון סּוּפארט .איר וועט אויך געגעבן ווערן די  LDSS-4279בויגן" ,אנמערקונג פון
פאראנטווארטליכקייטן און רעכטן פאר סּוּפארט ",וואס ערקלערט אייערע פאראנטווארטליכעקייטן און אייערע רעכטן אויב איר טוט נישט
מיטארבעטן מיט די טשיילד סּוּפארט ענפארסמענט יּוניט.
נאמען פון מענטשן אונטער עלטער פון 21

עלטערן אן קאָ סטעדי אדער אנגעבליכע עלטערן נאמען און אדרעס

עלטערן אן קאָ סטעדי
אדער אנגעבליכע עלטערן'ס
געבורטס דאטום
חודש

ע.

ב.

ג.

ד.

ה.

נויטיג

טאג

יאר

פארענדיגט

ריפערעלס

CTHP
CAP
ריפערעל פאר טשיילד סּוּפארט
סערוויסעס ()LDSS-5145
עלטערן (ּפעטערניטיּ/פערענטעדזש)

 ניין

אויב איר ה אט געענטפערט "יא" אויף די פראגע ,פילט אריין די אינפארמאציע פאר אייערע עלטערן וואס האבן נישט קיין קאָ סטעדי אדער
אנגעבליכע עלטערן.

דאקומענט

אנערקענונג אלץ עלטערן (ּפעטערניטי)
טשיילד סּוּפארט ארדער
גוטע סיבה (גוד קאוז) בויגן
()LDSS-4279
 IV-Dעדות ()LDSS-4281
טויט סערטיפיקאט
א גט (דיוואָ רס) דעקרי
 VAבענעפיטס
באשטעטיגונג אלץ עלטערן
(ארדער אָ וו פיליעישען)
געבורטס סערטיפיקאט

צו אַ ּפלייט איר פאר איינער אונטער די עלטער פון  21יאר וואס איז געבוירן געווארן צו נישט-פארהייראטע עלטערן און פאר וועם עס
 ניין
איז נישט אוועקגעשטעלט געווארן ווער עס זענען זיינע לעגאלע עלטערן?  יא
צו אַ ּפלייט איר פאר איינער אונטער די עלטער פון  21יאר וואס איינע פון די עלטערן פעלט (האט נישט קיין קאָ סטעדי)?  יא  ניין

איר מוזט אויספילן די טייל אויב איר האט געענטפערט "יא" אויף איינס אדער ביידע פון די פראגן .פילט אויס די נעמען פון יעדער איינער
אונטער די עלטער פון  21יאר פאר וועם איר אַ ּפלייט און סיי וועלכע אינפארמאציע וואס איר האט יעצט וועגן זייערע עלטערן וואס האבן נישט
קיין קאָ סטעדי אויף זיי אדער זייערע אנגעבליכע עלטערן.

אין פייל

✓
✓

נעמט אין באטראכט

העלט אינשורענס פון
עלטערן וואס האבן נישט קיין
קאָ סטעדי/מאן אדער ווייב
וואס פעלט

✓

טשיילד העלט ּפלאָ ס

✓

TASA

פעטיציע צו פאמיליע געריכט

✓

SSI/SSA

עלטערן אן קאָ סטעדי אדער אנגעבליכע
עלטערן סאָ ושעל סעקיוריטי נומער

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 11טעקס פיילינג/דיּפענדענט סטאטוס  -ביטע וועהלט אויס די טעקס (שטייער) סטאטוס פאר יעדער איינער וואס וואוינט אין די הויזגעזונד.

זייט 6

טעקס סטאטוס
ערשטע נאמען

לעצטע נאמען

מיטעלע

נישט פארהייראט

ראשי תיבות

פארהייראט

פארהייראט

הויפט פון הויזגעזונד

בארעכטיגטע אלמן(ה)

דיּפענדענט און וועט

וועט נישט פיילן

פיילט צוזאמען

פיילט אליין

(מיט א בארעכטיגטע

מיט דיּפענדענט קינד

פיילן טעקסעס

טעקסעס

מענטש)

טעקס דיּפענדענט וואס וואוינט נישט אין הויזגעזונד .ביטע שרייבט אפ סיי וועלכע שטייער אפהענגער וואס וואוינט נישט מיט אייך און ווערט דעקלארירט דורן אייך אדער איינע פון
אייער הויזגעזינד .אויב איר פיילט נישט קיין טעקסעס קענט איר אויסלאזן די פראגע.
נאמען פון טעקס דיּפענדענט
ערשטע נאמען

מיטעלע ראשי תיבות

נאמען פון דער וואס פיילט טעקס
ערשטע נאמען

לעצטע נאמען

לעצטע נאמען

מיטעלע ראשי תיבות

טייל  – 12פעלנדע/געשטארבענע מאן/ווייב אינפארמאציע – אויב די מאן/ווייב פון סיי ווער וואס אַ ּפלייט וואוינט אנדערשוואו אדער לעבט שוין נישט ,ביטע צייכנט דאס אן אונטן
נאמען פון מענטש וואס אַ ּפלייט

געבורטס דאטום פון מאן/ווייב

נאמען פון מאן/ווייב

אדרעס פון מאן/ווייב ,אויב נוגע

טויט דאטום פון מאן/ווייב ,אויב שייך מאן/ווייב'ס סאָ ושעל סעקיוריטי נומער

שטאט

סטעיט

קאַ ונטי

זיּפ קאָ וד

טייל  – 13פעלנדע קינד אינפארמאציע –אויב סיי ווער וואס אַ ּפלייט האט א קינד אונטער די עלטער פון  21וואס וואוינט אנדערשוואו ,ביטע צייכנט דאס אן אונטן.
נאמען פון מענטש וואס אַ ּפלייט

נאמען פון פעלנדע קינד

געבורטס דאטום

אדרעס פון קינד (גאס ,שטאט ,קאַ ונטי ,סטעיט
און זיּפ קאָ וד)

לעגאלע עלטערן אוועקגעשטעלט?
יא

טייל  – 14צענערלינג עלטערן אינפארמאציע

צענערלינג עלטערן

צי איז איינער פון די עלטערן אונטער  18יאר (צענער-יארן טאטע/מאמע) אין דעם הויזגעזינד?:
 ניין
 יא

ליניע נומער

נאמען _________________________________
צי וואוינט דער צענער-יארן טאטע/מאמע'ס קינד אינעם הויזגעזינד?

 יא

נאמען פון קינד פון צענערלינג עלטערן ________________________________________

יא

ניין

קינדער פון צענערלינג עלטערן

הייראט סטאטוס

הויך שולע דיּפלאָ מע/הויך שולע עקוויוועלענט?
ליניע נומער

 ניין

ניין

באצאלט איר טשיילד סּוּפארט?

הייראט סטאטוס

הויך שולע דיּפלאָ מע/הויך שולע עקוויוועלענט?

ליניע נומער _____________________
ליניע נומער _____________________

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 15איינקונפט אינפארמאציע:
צייכנט אן אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך
באקומט געלט פון:
ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטס

1

סעקיוריטי הכנסה צוגאב ( )SSIבענעפיטן (סטעיט און
פעדעראל צוזאמען):
סאָ ושעל סעקיוריטי דיסעביליטי ( )SSDבענעפיטס

2
3

סאָ ושעל סעקיוריטי דיּפענדענט בענעפיטס

4

סאָ ושעל סעקיוריטי איבערלעבער'ס בענעפיטס

5

43

סאָ ושעל סעקיוריטי ריטייערמענט בענעפיטס

6

44

רעילראָ וד (באנען) ריטייערמענט בענעפיטס

7

38

ריטייערמענט בענעפיטס (פענסיע)
דיווידענדס/ריבית פון סטאַ קס ,באנדס ,סעיווינגס ,א.א.וו.

8
9

39
03

ארבעטער'ס פארגוטיגונג (קאַ מּפענסעישען)

10

59

 NYSדיסאַ ביליטי בענעפיטס
וועטעראן'ס פענסיע/בענעפיטס/עיד ענד אטענדענס

11
12

33

פובליק הילף גרענט
 GIדיּפענדענסי צוטיילונגען

13
14

עדזשּוקעישען גרענטס אדער לאָ ונס (הלוואות)

15

יא

ביישטייערונגען/מתנות (באקומען)
פאסטער קעיר צאלונגען (באקומען):

17

טשיילד סּוּפארט באצאלונגען (באקומען)
באקומען פון______________________________ :

49

ליניע
נומער

סאָ רס
קאָ וד

סכום

42

55
37
10

נעמט אין באטראכט

06

✓ טשיילד סוּפארט דיסריגאַ רדּ/פעס-טרּו

סּוּפארט פון מאן/ווייב (באקומען)

18
19

פריוואטע דיסעביליטי אינשורענס – העלט/עקסידענט
אינשורענס ּפאַ ליסי איינקופט
נאָ ו-פאָ לט (אומשולדיג) אינשורענס בענעפיטס
יּוניאן בענעפיטס (אריינרעכענענדיג סטרייק בענעפיטס)

20
21
22

 ערלקלערט
02

הלוואות ,נישט פון עדזשוקעישען (באקומען)
איינקונפט פון א טראָ סט (אריינרעכענענדיג איינקונפט וואס
איר זענט יעצט בארעכטיגט צו באקומען אדער זענט געווען
בארעכטיגט צו באקומען אין די פארגאנגענהייט ,וואס איז
נישט צוגעטיילט געווארן)
צוגעטיילטע געלט פון טרענירונג
איינקונפט פון רענטעל (טענענטס) (באקומען)

24
25
26

איינקונפט פון מענטשן וואס שטייען איין ביי אייך (באקומען)

27

 באָ דזשעטעד

✓  SNAPעלטערע/דיסעיבעלד צייכענעס
✓

23

(ביטע שרייבט
ארויס)

קאָ וד

45

16

אנדערע
איינקונפט

ניין

ווער

סכום/ווערט און אפטקייט

ווער

סכום/ווערט און אפטקייט

אייקונפט

דיסעביליטי ריוויּו

✓ אננעמונג און פלאצירונג גרענט (נאר )SNAP
50

31
14

✓

רעפיּודזשי מעטשינג גרענט

תקופה

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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דידאָ קשענס (אראפרעכענונגען) :געוויסע סארטן מעדיקעיד
באָ דזשעטינג ערלויבן אַ ּפליקאַ נטן/באקומער צו פארמינערן זייער
געציילטע איינקונפט דורכן אראפרעכענען דידאָ קשענס וואס זיי מאכן
אויף זייערע פעדעראלע טעקסעס .דאס זענען ספעציפישע אויסגאבן
וואס די אינטערנעל רעוועניּו סערוויס ( )IRSערלויבט פאר מענטשן
אראפצורעכענען פון זייער איינקופט פון וואס טעקסעס קענען
גענומען ווערן (טעקסעבעל אינקאָ ם) .שרייבט נאר אריין דידאָ קשענס
דא אויב איר וועט זיי אראפרעכענען פון די היי-יאריגע טעקס ריטוירן.
מחנך/ת (עדזשוקעיטער) אויסגאבן

1

אינדיווידואלע ריטייערמענט אַ קאַ ונט ( )IRAדידאָ קשען

2

סטודענט לאָ ון ריבית דידאָ שען

3

שכר לימוד און שטייערן (פי)
געוויסע ביזנעס אויסגאבן (רעזערוויסטן ,ארטיסטן,
פי-באזירטע רעגירונג איינגעשטעלטע)
העלט סעיווינגס אַ קאַ ונט דידאָ קשען

4

יא

ניין

ווער

סכום/ווערט און אפטקייט

ווער

זייט 8

סכום/ווערט און אפטקייט

5
6
7

אויסגאבן פון זיך אריבערציהען וועגן ארבעט
טייל פון סעלף-עמּפלאָ ימענט ( )S/Eטעקס וואס קען
אראפגערעכנט ווערן
 S/E, SIMPLEאון קוואַ ליפייד ּפלענס

8
9

 S/Eהעלט אינשורענס דידאָ קשען

10

קנס (ּפענעלטי) פאר פריערהייט ארויסציהען סעיווינגס

11

עלימאָ וני (כתובה) באצאלט

12

פראדוקציע אקטיוויטעטן אין די לאנד (דאָ מעסטיק) דידאָ קשען
נאך עדזשאָ סטמענטס צוגעלייגט אויף שורה 36
(נאר אויף די  IRS 1040בויגן)
אַ רטשער  MSAדידאָ קשען

13
14
15

אנדערע
עדזשאָ סטמענט
(ביטע שרייבט
ארויס)
טייל  – 16שטיף-עלטערן/נישט-בירגער מיט צופרידנשטעלנדע אימיגראציע
סטאטוס סּפאַ נסאָ ר אינפארמאציע
ענטפערט אלע פראגן אויסגערעכנט אונטן.
יא

ווער?

ניין

צו האט די שטיף-עלטערן פון סיי וועלכע קינדער
וואס וואוינען מיט אייך סיי וועלכע געלט מיטלען
אדער באקומען זיי סיי וועלכע סארט איינקופט?

אדרעס:

נויטיג

UIB

איז סיי ווער אין אייער הויזגעזונד א נישט-בירגער
מיט צופרידנשטעלנדע אימיגראציע סטאטוס וואס
איז געווארן געסּפאַ נסארט צו קענען אריינקומען צו
די פאראייניגטע שטאטן?
נאמען פון סּפאַ נסאָ ר:

ריפערעל

טעלעפאן נומער:

פארענדיגט

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 17באשעפטיגונג אינפארמאציע
 באשעפטיגונג

 זעלבסט-באשעפטיגט  ארבעטסלאז

איך בין יעצט:
גראָ וס אינקאָ ם ______________$
(אריינרעכענענדיג וועידזשעס ,געהאלט,
אָ ווערטיים באצאלונג ,קאָ מישענס און טיּפס)
 יעדע צוויי וואכן
באצאלט  :וועכענטליך
ארבעטסגעבער'ס נאמען און אדרעס:

פארלאנגט

שעה'ן געארבעט חודש'ליך_______________

אין פייל

דאקומענט

CINTRAK/RFI/IRCS
1099

 חודש'ליך

טאג פון די וואך באצאלט:

באשעפטיגונג פעסטשטעלונג

1

______________________________________________

טעלעפאָ ן נומער_______________

______________________________________________
 באשעפטיגונג
איז סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך יעצט:

 זעלבסט-באשעפטיגט

אינקאָ ם טעקס ריטוירן
זעלבסט-באשעפטיגונג וואָ רקשיט
וועידזש סטאָ בס
ארבעט'ס רעגיסטראציע בויגן
דיּפענדענט/טשיילד קעיר בויגן/סטעיטמענט

ווער_________________________________________________ :

באשטעטיגונג פון אומאפיציעלע טשיילד קעיר ּפראוויידער

שעה'ן געארבעט חודש'ליך_______________
גראָ וס אינקאָ ם ______________$
 יעדע צוויי וואכן  חודש'ליך טאג פון די וואך באצאלט:
באצאלט  :וועכענטליך
ארבעטסגעבער'ס נאמען און אדרעס:
______________________________________________

2

טעלעפאָ ן נומער_______________

דיסעביליטי

איז העלט אינשורענס צוגעשטעלט דורך אייער ארבעטסגעבער?

 יא

 ניין

צו האט סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך העלט אינשורענס פון
אן ארבעטסגעבער?

 יא

 ניין

ווער______________________________________ :

באשעפטיגונג
TPHI/COBRA
UIB

3

נאמען פון אינשורענס פירמע______________________________________________________ :
 יא

ווער_________________________________________ :

דראָ ג/אַ לקאָ האָ ל
משפחה אַ ביּוז
רעפיּודזשי קעש הילף

4
 יא

ארבעטער פארגיטיגונג

(דאָ מעסטיק ווייאלענס)

 ניין

ווער______________________________________ :

צו האט איר אדער סיי ווער עס וואוינט מיט אייך אנדערע ארבעט-
פארבינדענע אויסגאבן?

נויטיג

CAP

______________________________________________

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

ריפערעלס

 ניין
5

נעמט אין באטראכט

פארענדיגט

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

באגרעניצטע ענגליש קענטעניס
אוירנד אינקאָ ם טעקס קרעדיט (זעהט )PUB-4786
ערקלערן ּפעריאַ דיק (רעגלמעסיגע) ריּפאָ רטינג
פאדערונגען
נעט פארלוסט פון קעש איינקונפט
 P.A.S.S.איינקונפט סכום און קוועלער (סאָ רסעס)
באשעפטיגונג סאנקציעס
צייטווייליגע באשעפטיגונג
דיסעביליטי ריוויּו
אינדיווידועל דעוועלאפמענט אַ קאַ ונט ()IDA
פרייוויליג אויפגעבן

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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זייט 10

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

קינד/דיּפענדענט קעיר אויסגאבן

ווער באצאלט

ווער ______________________________________ :ווען__________________________ :
וואו_________________________________________________________________ :

6

פארוואס האבן זיי אויפגעהערט צו ארבעטן? ______________________________________

סכום
$
$
$

האט איר אדער סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך געפיילט פאר אָ נעמּפלאָ ימענט?
אויב יא ,ווער? ________________________
סטאטוס פון די פיילינג  :באשטעטיגט

 יא  ניין

$

ווען?_____________________ :

$

 צוריקגעוויזן  אנגייענדיג

$

צו טוט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך אנטייל נעמען
אין א סטרייק?

$

 יא

 ניין
7

ווער______________________________________ :
ווען די סטרייק האט זיך אנגעהויבן_________________ :
זענט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך א פארעם ארבעטער וואס
פארט ארום פאר די ארבעט אדער ארבעט נאר אין געוויסע סעזאנען?

 יא

 ניין
8

ווער______________________________________ :
צו האט איר אדער סיי וועלכער ערוואקסענער וואס וואוינט מיט אייך סיי וועלכע מעדיצינישע פראבלעם וואס
באגרעניצט די מעגליכקייט צו ארבעטן אדער די סארט ארבעט וואס קען געטוהן ווערן?  יא  ניין
ווער____________________________________ :
שילדערט די באגרעניצונגען___________________________________________ :
___________________________________________
וואלט איר געקענט אננעמען א פאסטן היינט?

 יא

 ניין

9
10

אויב נישט ,פארוואס? _____________________________________________________
וועלכע סארט ארבעט וואלט איר געוואלט טוהן? _____________________________________
______________________________________________________________________ 11

$

נאמען

עלטער

קעיר ּפראָ וויידער
(צושטעלער)

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 18עדזשוקעישען (בילדונג)/טרענירונג
וואס אזי אייער העכסטע שטאפל פון בילדונג וואס איר האט געענדיגט?:
__ ווייניגער פון א הויך-שולע דיּפלאָ מע
אויב אזוי ,לעצטע קלאס געענדיגט? ______
__ צוגעענדיגט אן אינדיווידּועלייזט עדזשּוקעישען ּפלען )(IEP
__ הויך-שולע דיּפלאָ מע אדער דזשענערעל עקוויוועלענסי דיּפלאָ מע ()GED
אדער טעסט אַ סעסינג סעקאָ נדערי קאָ מּפלישען )™(TASC
__ אַ סאָ וסיעט'ס דעגרי (צוויי-יאריגע קאלעדזש דעגרי)
__ בעטשעלאר'ס דעגרי (פיר-יאריגע קאלעדזש דעגרי) אדער העכער
צו האט סיי ווער אין די הויזגעזונד א הויך-שולע
דיּפלאָ מע ,דזשענערעל עקוויוועלענסי דיּפלאָ מע
( )GEDאדער טעסט אַ סעסינג סעקאָ נדערי
קאָ מּפלישען )™ ,(TASCאדער העכערע לעוועל
פון עדזשּוקעישען?

 יא

פארלאנגט

דאקומענט
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אין פייל

נויטיג

פעסטשטעלונג פון שולע אנטיילנעמונג
((LDSS-3708

פארענדיגט

ריפערעלס

שטיצנדע סערוויסעס

עדזשּוקעישענעל גרענט וואָ רקשיט

1

טשיילד קעיר סטעיטמענט

 ניין

יא

ניין

צו קומט סיי ווער פון  18ביז  49וואס גייט אין קאלעדזש העלף-טיים אדער מער אן צו
די  SNAPסטודענט בארעכטיגונג פאדערונגען?





דעגרי ערהאלטן___________________ :

צו טוט סיי ווער באצאלן פאר קינד אדער דיּפענדענט קעיר צו גיין אין שולע אדער
צו טרענירונג?





דאטום פארענדיגט_________________ :
צייכנט צו אויב איר אדער סיי ווער וואס וואוינט מיט אייך וואס אַ ּפלייט פאר
אדער באקומט הילף:

צו איז דא א  19-16יעריגע עלטערן וואס האט נישט קיין הויך-שולע אדער
עקוויוועלענסי דיּפלאָ מע און וואס גייט נישט אין שולע?





איז איינער אין טרענירונג?





צו פאסט זיך סיי וועלכע אנדערע שטיצנדע סערוויסעס?





צו זענען דא סיי וועלכע טרענירונג-פארבינדענע אויסגאבן?





2

אויב יא ,ווער? ____________________

איז אדער איז געווען אין סיי וועלכע
טרענירונג פראגראם?

נעמט אין באטראכט

 יא  ניין

ווער
3

וואו
פראגראם
דאטומען אנטיילגענומען _____________________
דאטומען געענדיגט ________________________
איז  16יאר אלט און עלטער און גייט אין שולע
אדער אין קאלעדזש?

 יא  ניין

ווער

4

וואו
איז אונטער  16יאר אלט און גייט אין שולע?  יא  ניין
ווער

ווער

שולע

שולע

ווער
שולע

ווער
שולע

5

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 19רעסאֳ רסן (געלט-מיטלען) אינפארמאציע
צייכנט צו אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך ַאּפלייט פאר:
1
האט קעש אַ וועילעבעל
האט א טשעקינג אַ קאַ ונט(ס)

יא

ווער

ניין

ווער

סכום/ווערט

זייט 12

סכום/ווערט

נויטיג

פארענדיגט

ריפערעל

לעגאל

2

רעסאָ רס

דעּפאזיט 3
ַ
קאונט(ס) אדער סערטיפיקאט(ס) פון
האט א סעיווינגס ַא ַ
האט א קרעדיט יּוניאן אַ קאַ ונט(ס)

4

האט לייף אינשורענס

5

האט טייטל אדער רעגיסטראציע צו א קאר(ן)
אדער אנדערע וויקעל(ס) (טראָ קס א.ד.ג:).
יאר_________ מעיק/מאדעל ___________________
יאר_________ מעיק/מאדעל ___________________
אנדערע __________________________________ 6

לייף אינשורענס
פעיס אַ מאַ ונט (סכום וואס שטייט
אויף עס)

ווערט אין קעש

האט סטאַ קס ,באנדס ,סערטיפיקאטס אדער מיּוטשּועל פאָ נדס 7
8

האט סעיווינגס באנדס
האט אן  ,IRAקיאָ ו 401)k( ,אדער דיפערד קאמּפענסעישען
אַ קאַ ונט(ס)
האט אן איריוואָ וקעבעל באגרעבעניש טראסט

9
10

האט א באגרעבעניש פאָ נד

11

האט א חלקה פאר קבורה

12

האט זייער אייגענע היים

13

האט ריעל עסטעיט ,אריינרעכענענדיג וואס ברענגען
אריין און וואס ברענגען נישט אריין קיין איינקונפט
איז בארעכטיגט פאר אן אינקאָ ם טעקס ריפאָ נד

14
15

דאקומענט

פארלאנגט

רעסאָ רס טשעקליסט
מארקעט וועליּו
 DMVקלעירענס
באנק סטעיטמענט

האט אן עניּואיטי

16

אַ סיינמענט אָ וו ּפראסידס

איז די בענעפישיערי (באקומער) פון א טראסט

17

קאר/וויקעל טייטל
קאר/וויקעל רעגיסטראציע
(עלטערע מאדעלן)

פאנד ,א פראצעס סעטלמענט,
טראסט ָ
ָ
ערווארטעט צו באקומען א
18
ירושה אדער איינקונפט פון סיי וועלכע אנדערע מקורות
19
האט אן "אין טראָ סט" אַ קאַ ונט(ס)
האט א סעיף דעּפאַ זיט באַ קס(עס)

20

האט רעסורסן אנדערע ווי די אויבנדערמאנטע

21

באנק קלעירענס
RFI/OCA
1099

צו האט סיי ווער (אריינרעכענענדיג אייער מאן/ווייב ,אפילו אויב זיי
ַאּפלייען נישט אדער וואוינען נישט מיט אייך) אוועקגעגעבן קעש,
אדער פארקויפט/אריבערגעפירט סיי וועלכע ריעל עסטעיט ,איינקונפט
22
אדער פערזענליכע אייגנטום אין די לעצטע  36חדשים?
צו האט סיי ווער (אריינרעכענענדיג אייער מאן/ווייב ,אפילו אויב זיי
אַ ּפלייען נישט אדער וואוינען נישט מיט אייך) סיי ווען געמאכט א
טראָ סט אין די פארגאנגענהייט אדער אריבערגעפירט סיי וועלכע
אייגנטום צו א טראָ סט אין די לעצטע  60חדשים?
אויב יא ,ווען? ______________________________ 23

נעמט אין באטראכט

✓
✓
✓
✓
✓
וויקעל אינפארמאציע

יאר

מעיק

*אויב עקזעמּפט ,פארוואס?

מאדעל

אין פייל

אייגנטומער'ס נאמען

 NADAווערט

סכום שולדיג

$

$

$

$

עקזעמּפט
ניין
יא*

האלטער פון שעבוד (ליען)

אַ קאַ ונט נומער

קינדער'ס רעסאָ רסן
לאָ מּפ סאָ ם
שיפן ,קעמּפערס ,סנאָ ומאָ ובילס
אינדיווידועל דעוועלאפמענט אַ קאַ ונט ()IDA
עקזעמּפט קארן (וויקעלס)

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 20מעדיצינישע אינפארמאציע
צייכנט צו אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך ַאּפלייט פאר:
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פארלאנגט

יא

ניין

דאקומענט

טראגעדיג (ּפרעגנענסי) סטעיטמענט

אויב יא ,ווער

מעד/פסיכאלאגיש סטעיטמענט

האט סיי וועלכע מעדיצינישע בילס אדער
מעדיצין-פארבינדענע אויסגאבן
איז אויף מעדיקעיד מיט א סּפענד-דאַ ון

1
2

האט העלט אדער שפיטאל/עקסידענט אינשורענס
(אריינרעכענענדיג אינשורענס פון ארבעטסגעבער)

3

דראָ ג/אלקאָ האָ ל סקרינינג ()LDSS-4571
דראָ ג/אלקאָ האָ ל סטעיטמענט
באצאלטע אדער אומבאצאלטע מעדיצינישע בילס

ּפאַ ליסי נומער:

האט העלט אינשורענס אוועילעבעל דורך אן ארבעטסגעבער 4

 SSIאפליקאציע פעסטשטעלונג (נאר (PA

סכום:

נעמט אין באטראכט

אפטקייט פון באצאלונג:

✓

 AD/SSIפארבינדען

אינשורענס פירמע נאמען:

✓

 SNAPעלטערע/דיסעיבעלד צייכענעס

✓

 SNAPמעדיקעל דידאָ קשען

✓

 TPHIפארגוטיגונג (ריאימבעירסמענט)

✓

ביי-אין בארעכטיגונג

האט מעדיקעיר (רויטע ,ווייסע ,און בלויע קארטל)

5

ווער איז געדעקט:

האט א געזונטהייט באגלייטער/היים געזונטהייט געהילף

6

דאטום עפעקטיוו:

איז בלינד ,קראנק אדער דיסעיבעלד
איז א קינד מיט אן אנטוויקלונג דיסאַ ביליטי

7
8

צו שטימט די ענטפער צו פראגע  7אין די טייל מיט טייל 17
פרעגנדיג אויב דער אַ ּפליקאַ נט אדער סיי וועלכע אנדערע
ערוואקסענער וואס וואוינט אין די הויזגעזונד האט סיי וועלכע
מעדיצינישע פראבלעמען וואס באגרעניצן זייער מעגליכקייט צו
ארבעטן אדער די סארט ארבעט וואס קען געטוהן ווערן?

איז אין שפיטאל ,נוירסינג האָ ום אדער אנדערע
מעדיצינישע אנשטאלט
האט באצאלטע אדער אומבאצאלטע מעדיצינישע בילס אין
די דריי חדשים בעפאר די חודש פון די אפליקאציע
איז אדער איז געווען אפהעניג (דיפענדענט) אויף דראָ גס
אדער אלקאהאל
דארף האָ ום קעיר/פערזענליכע קעיר

אין פייל

✓

קרעגער ()LDSS-3664

✓

משפחה אַ ביּוז (דאָ מעסטיק ווייאלענס)

✓

 SSIריפערעל

✓

אוירנד אינקאָ ם קרעדיט
ריפערעלס

נויטיג

(D-CAP) SSI
דיסעביליטי אינטערוויו ()LDSS-1151

9

מעדיצינישע באריכט ()LDSS-486, 486t
דיסעביליטי באריכט

10
11
12

איז אויף  SSIאדער האט אמאל אַ ּפלייט פאר
איז טראגעדיג (ּפרעגנענט)
14
אויב טראגעדיג ,דּו דעיט____________________ :
ערווארטעטע צאל פון געבורטן________________ :
באקומט באהאנדלונג פון א דראָ ג אַ ביּוז אדער אלקאָ האָ ל
15
טריטמענט פראגראם
האט נישט געקענט ארבעטן פאר כאטש  12חדשים וועגן א
16
דיסעביליטי אדער קראנקייט
איז באגרעניצט מיט טאג-טעגליכע אקטיוויטעטן וועגן א
דיסעביליטי אדער קראנקייט וואס האט אנגעהאלטן אדער
17
וואס וועט אנהאלטן פאר כאטש  12חדשים
איז געווען פארמישט אין א קאר עקסידענט אדער אין אן
18
ארבעט-פארבינדענע עקסידענט אין די פארגאנגענע צוויי יאר
האט געהאט אז א רעגירונג אגענטור (פובליק פראגראם)
חוץ פון מעדיקעיד אדער מעדיקעיר זאל באצאלן פאר סיי
וועלכע פון אייערע מעדיצינישע בילס
19
אויב יא ,וועלכע אגענטור ____________________
צו וועט בילן (איינמאנען) סיי וועלכע אנדערע העלט אינשורענס
גורם זיין שאדן צו אייער פיזישע אדער עמאציאנאלע געזונט
אדער זיכערהייט ,און/אדער וועט דאס אוועקנעמען פון די
פריוואטקייט און סודות'דיגקייט פון אייער אפליקאציע פאר אדער
20
דאס באקומען פון מעדיקעיד?
13

AD
TPHI
ACCES-VR
CTHP
פאמיליע פלאנירונג
(RSDI) SSA
וועטעראן'ס בענעפיטס
וועטעראן'ס קאַ ונסעלינג
טשיילד העלט ּפלאָ ס
 COBRAבארעכטיגונג
נוירס'ס געהילף סערוויס
האָ ום קעיר
NYSoH
נאר (DOH-4220) MA
-SSIפארבינדן/כראנישע קעיר
( DOH-4220מיט סאָ ּפלעמענט )A
 LDSS-4526אדער לאקאלע עקוויוועלענט

פארענדיגט

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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רעטראָ ועקטיוו
מעדיקעיד

ווער

ווער

דאטום

זייט 14

סכום $

מעדיצינישע אויסגאבן
וואס חזר'ן זיך איבער

מעדיצינישע בילס

 יא  ניין

:TPHI

 יא

 ניין

העלט פלאן אויסוואהל
מערסטנס מענטשן וואס זענען איינגעשריבן אין מעדיקעיד זענען געפאדערט זיך פארבינדן מיט א קאארדענירטע געזונט-אפהיט פלאן אויסער אויב זיי זענען און א באפרייטע קאטאגאריע נוצט דעם אפטייל זיך אויקלייבן
א העלט פלאן .אויב איר זענט נישט באקאנט מיט די פארגעשלאגענע העלט פלענער ,פרעגט אייער ארבעטער אדער רופט .1-800-505-5678
די נאמען פון די פלאן אין וועלכע איר שליסט זיך אן

ערשטע נאמען

לעצטע נאמען

געבורטס דאטום סעקס
מ/פ
ממ/טט/יייי

( ID#פון מעדיקעיד קארטל
אויב איר האט איינס)

סאָ ושעל סעקיוריטי #
(נישט קיין חובה
אויב טראגעדיג)

ּפריימערי קעיר ּפראָ וויידער ()PCP
אדער העלט צענטער (צייכנט אן קעסטל
אויב יעצטיגע ּפראָ וויידער)

נאמען און  ID#פון OB/GYN
(צייכנט אן קעסטל אויב
יעצטיגע ּפראָ וויידער)










טייל  - 21וואוינונג
פארלאנגט

וואס איז אייער לענדלאָ רד'ס נאמען?

דאקומענט

אין פייל

לענדלאָ רד סטעיטמענט
______________________________________________________________________

רענט רעסיט

וואס איז אייער לענדלאָ רד'ס אדרעס?

טענאנט אָ וו רעקארד

 .Aצימער און איינשטיין

קאָ סטומער אָ וו רעקארד
_______________________________________________________________________

פרייוויליגע באגרעניצונג (ריסטריקט)
געצווינגענע באגרעניצונג

_______________________________________________________________________

סאָ בסידייזד האַ וזינג

_______________________________________________________________________

מאָ רטגעדזש/טייטל זוך
סעקשען  8ליס אדער סטעיטמענט פון סעקשען  8אפיס
שעבוד (ליען) פון ּפראַ ּפערטי

יא

✓ אויב וואוינונג אויסגאבן/די שטח איז צוטיילט צווישן מער פון איין הויזגעזונד

נעמט אין באטראכט

✓ יּוטיליטי און/אדער גאז באגרעניצונג (ריסטריקט)
✓ יּוטיליטי גערענטי

צי האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך דירה-געלט,
מארגעדזש אדער אנדערע שיצאָ רט אויסגאבן?:

$

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

$

ּ .1פרינסיּפעל
 .2אינטערעסט
(ריבית)

סך הכל
(שורות (A - E

) ___________________________________________
ניין

 .Cטרעילער לאַ ט רענט
 .Dמאָ רטגעדזש באצאלונג

✓ סאָ בסידייזד האַ וזינג קען ווייזן סך הכל רענט ,נישט די סכום פון די קליענט

שעלטער/יּוטיליטי צוריקצאלונג אפמאך
אויב יא ,סכום

 .Bרענט

ּ .3פראַ ּפערטי טעקס
(אריינרעכענענדיג
סקּול טעקס)
 .4היים
אייגנטומער'ס
אינשורענס (פייער
אינשורענס
אריינגערעכנט)
 .5טעקסעס
אריינגערעכנט אין
מאָ רטגעדזש
(עסקראָ ו
באצאלונג)
 .6אַ סעסמענטס
(סּוווער ,א.ד.ג).
 .Eסך הכל מאָ רטגעדזש
באצאלונג (שורה )6-1

וואס איז אייער לענדלאָ רד'ס טעלעפאָ ן נומער?

(

וואוינונג קאָ סטן

✓ HEAP
✓ נאך פאַ סטער קעיר-פארבינדענע געלט-הילף
✓  SNAPהויזגעזונד צוזאמשטעלונג כללים
✓  SNAPעלטערע/דיסעיבעלד צייכענעס
✓ ריעל ּפראַ ּפערטי טעקס קרעדיט
✓  AIDS/HIVעמערדזשענסי וואוינונג געלט-הילף
✓ שעבוד (ליען) פון ּפראַ ּפערטי

חודש'ליכע למעשה'דיגע
קאָ סטן

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 21וואוינונג (המשך)
צו האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך די
פאלגענדע אויסגאבן באזונדער פון אייער רענט אדער
אנדערע וואוינונג אויסגאבן?

יא

ניין

אויב יא ,סכום

עלעקטריציטעט (פאר באדערפענישן חוץ פון
הייצונג; ביישפילן

1

עלעקטריציטעט (פאר באדערפענישן חוץ פון
הייצונג; ביישפילן

2

וואסער

3

$

עיר קאָ נדישעניניג

4

$

$
$
חודש'ליכע
למעשה'דיגע קאָ סטן

חודש'ליכע אויסגאבן

נאמען פון דילער

אַ קאַ ונט נומער

אין וועמענ'ס נאמען איז
די ביל? (קאָ סטומער
אָ וו רעקארד)

ווער איז די טענענט
אָ וו רעקארד?

 A.הייצונג*
 B.עלעקטריציטעט (פאר קאכן ,לייטס ,הייס וואסער)
 C.גאז (פאר קאכן ,הייס וואסער)
 D.פליסיגע ּפראָ וּפעין גאז

ּפראָ וּפעין (פאר באדערפענישן חוץ פון הייצונג)

$

 E.אנדערע יּוטיליטיס אדער אויסגאבן

5

 F.עיר קאָ נדישעניניג

סּוווער

6

$

מיסט

7

$

אנדערע יּוטיליטיס אדער אויסגאבן

8

$

 G.יּוטיליטי אינסטאלירונג קאסטן
 H.סּוווער
 I.מיסט
 J.וואסער

שרייבט ארויס ___________________
צו וואוינסטו אין פובליק האַ וזינג

9

צו וואוינסטו אין סעקעשען  ,HUD ,8אדער אנדערע
סאָ בסידייזד האַ וזינג?

10

צו וואוינסטו אין א דראָ ג/אלקאָ האָ ל
באהאנדלונג אנשטאלט?

11

נאך אינפארמאציע
טייל  – 22אנדערע אויסגאבן
צייכנט צו אויב איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך
אַ ּפלייט פאר:
צאלט טשיילד סּוּפארט
צאלט סּפאַ וזעל סּוּפארט
צאלט פאר טשיילד קעיר
צאלט פאר דיּפענדענט קעיר

יא

*צייכנט אן הויפט הייצונג סארט:
 אויל
 נאטורליכע גאז
ּ פראָ וּפעין
 קעראָ וסין

אויב יא ,סכום

ניין

1
2
3
4

$
$
$
$

צאלט שכר לימוד ,שטייערן ,אדער אנדערע
עדזשּוקעישענעל (חינוך) אויסגאבן
קאר ּפעימענט ,קאר אינשורענס ּפעימענט ,קרעדיט קארטל
ּפעימענטס ,אנדערע לאָ ונס (הלוואות) ּפעימענטס ,א.ד.ג).
שרייבט ארויס:
6
_______________________________
צו זענט איר אדער איינער וואס אַ ּפלייט שולדיג פאר
כאטש פיר חדשים פון סּוּפארט פאר א קינד
7
אונטער ?21

$

קינד אין SNAP
ווי אפט באצאלט לעגאל געפאדערט
הויזגעזונד
יא

5

$

יא

 PSC עלעקטריק
 מּוניסיּפעל עלעקטריק



ניין

ניין

יא

ניין

 קויל
 האלץ

 אנדערע ________________________

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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טייל  – 23רעסאֳ רסן (געלט-מיטלען) אינפארמאציע
יא

צו האט איר געקויפט אדער פלאנירט צו קויפן
מאלצייטן פון א היים דעליווערי אדער קאָ מיּונעל
(צוזאמען מיט אנדערע) עסן סערוויס?

8

זענט איר אומשטאנד צו קאכן אדער צוגרייטן
מאלצייטן אינדערהיים?

9

זענט איר אדער איינער אין אייער הויזגעזונד אמאל
געווען אין די מיליטער פון די פאראייניגטע שטאטן?
ווער? ________________________________ 10
איז אייער מאן/ווייב אמאל געווען אין די מיליטער פון די
פאראייניגטע שטאטן?

11

איז איינער אין אייער הויזגעזונד א דיּפענדענט פון
איינער וואס איז אדער איז געווען אין די מיליטער פון די
פאראייניגטע שטאטן?
ווער? ________________________________ 12

 ניין

יא

 ניין

יא

 ניין

יא

 ניין

צו טוט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומען הילף אדער סערוויסעס יעצט? 
אויב יא ,ווער

לאקאציע באקומען

סארט הילף

אנדערע אינפארמאציע (המשך)
האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך און ַאּפלייט מיט
קאונטי
קאונטי פון אן אנדערע ַ
אייך זיך אריבערגעצויגן צו די ַ
אין ניו יארק סטעיט אין די פארגאנגענע צוויי חדשים?

 ניין

יא

יא



וועטעראן
סטאטוס

ניין 13

דאטומען באקומען

צו האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומען הילף אדער סערוויסעס
אין די פארגאנגענהייט?  יא  ניין
אויב יא ,ווער (ביטע רעכנט אויס
אלע פריערדיגע נעמען)

נויטיג

סארט הילף

ריפערעלס

סערוויסעס
UIB

לאקאציע באקומען

פארענדיגט

דאטומען באקומען

נעמט אין באטראכט

✓  SNAPדיּפענדענט קעיר דידאָ קשענס

זייט 16

14

וועטעראן קאָ וד

יא

ניין

ווער

זענט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך אמאל
געפונען געווארן שולדיג פון און/אדער געווארן
דיסקוואַ ליפייד (פארלוירן די רעכט) פאר ּפובליק הילף
און/אדער די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם
( )SNAPוועגן שווינדל/א פראגראם פארלעצונג במזיד?
האט איר אדער איינער וואס וואוינט מיט אייך באקומען
בענעפיטס פאר וועלכע זיי זענען נישט געווען
בארעכטיגט ,וואס זענען נישט אינגאנצן צוריקגעצאלט
געווארן צו די אדער אנדערע אגענטור?
זענט איר אדער אנדערע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד
באשולדיגט געווארן פון מאכן א פאלשע סטעיטמענט
אדער פארשטעלונג פון וואוינונג כדי צו באקומען פובליק
הילף און צוויי אדער מער סטעיטס?
זענט איר אדער אנדערע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד
באשולדיגט געווארן פון שווינדלעריש באקומען טאפלטע
 SNAPבענעפיטס אין סיי וועלכע סטעיט נאך
סעפטעמבער ?1996 ,22
זענט איר אדער אנדערע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד
באשולדיגט געווארן פון קויפן אדער פארקויפן SNAP
בענעפיטס פאר א סך הכל פון מער פון  $500נאך
סעפטעמבער ?1996 ,22
זענט איר אדער אנדערע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד
באשולדיגט געווארן פון האנדלען מיט  SNAPבענעפיטס פאר
דראגס?
ָ
וואפן ,אמּוניציע אדער אויפרייס מאטעריאל ,אדער
טוט איר אדער אן אנדערע מיטגלידע פון אייער
הויזגעזונד אנטלויפן צו פארמיידן ּפראַ סעקיּושען ,ווערן
איינגעזעצט אדער ארעסטירט נאכן ווערן באשולדיגט פון
א פארברעכן אדער פרובירטע פארברעכן און ווערט
געזוכט דורך די אויטאריטעטן?
טוט איר אדער אנדערע מיטגליד פון אייער הויזגעזונד
ּפעיראול לויט א געריכט ארדער?
ָ
ּפראבעישען אדער
ָ
פארלעצן
ּפראּפערטי אריבערפירונג סטאטוס
איך האב  איך האב נישט  פארקויפט ,אריבערגעפירט אדער אוועקגעגעבן
סיי וואס פון מיין ּפראַ ּפערטי פאר סיי ווער צו
באקומען פובליק הילף אדער  SNAPבענעפיטס.
דאקומענט

פארלאנגט

עדזשּוקעישענעל גרענט וואָ רקשיט
קינד/דיּפענדענט קעיר סטעיטמענט
ריקּוּפמענטס
ארויסשטייענדע איבערבאצאלונגען
אנגייענדע באטראכטונג פאר דיסקוואַ ליפיקאציע

אין פייל

שרייבט נישט אריין אין די טונקעלע פלעצער אויף די אפליקאציע
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אויב סך הכל אויסגאבן (אריינגערעכנט אויסגאבן נישט גענוצט אין די באָ דזשעט באשטימונג) איז מער פון איינקופט (אריינרעכענענדיג  PAגעלט) ,באטראכט וויאזוי די
הויזגעזונד פירט אויס זיינע פארפליכטונגען
ערמערדזשענסי קעש הילף

נעמט אין באטראכט

למעשה'דיגע
אויסגאבן

$

 למעשה'דיגעאיינקונפט

$

✓ וואוינונג ,גאז/יּוטיליטי קאסטן ,טעלעפאן
קאסטן ,א.א.וו.
✓ למעשה'דיגע וואוינונג
✓ למעשה'דיגע גאז/יּוטיליטי קאסטן
✓ טעלעפאן אויסגאבן
✓ קאר אויסגאבן

$

✓ מעבל/אַ ּפלייענס רענטעל

= אונטערשייד

✓ קעיבל טעלעוויזיע
צו באקומט די קליענט
ביישטייערונגען פאר די
אונטערשייד

יא

ניין

✓ שכר לימוד





✓ אַ וט-אָ ווּ-פאַ קעט מעדיצינישע אויסגאבן

אויב יא ,פון וועם?
________________________________

אנמערקונגען/הערות

צו איז דא א באלדיגע נויט? אויב נישט ,פארוואס נישט?
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זייט 18

נאטיצן ,שליחות ,אויטעריזאציעס ,און איינשטימונגען
זאמלונג און נון פון סאָ ושעל סעקיוריטי נומערן – די זאמלונג פון סאָ ושעל סעקיוריטי נומערן ('SSNס) איז ערלויבט פאר יעדע הויזגעזונד מיטגליד ווי עס פעהלט אויס פאר די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם
) ,(SNAPלויט די עסן און ערנערונג אקט (געזעץ) פון ( 2008ווי עס איז געענדערט געווארן) .יעדער וואס אַ ּפלייט פאר  SNAPמוז צושטעלן א  SSNצו קענען באקומען בענעפיטס .אויב איר אדער סיי ווער וואס אַ ּפלייט
האט נישט קיין  ,SSNדאן מוז דער מענטש אַ ּפלייען פאר א  SSNמיט די סאָ ושעל סעקיוריטי אדמיניסטראציע (באזוכט  www.SSA.govאדער רופט .)1-800-772-1213
מיט אלעס וואס האט צו טוהן מיט אלע אנדערע פראגראמען פאר וועלכע די אפליקאציע בויגן פארלאנגט אן  ,SSNאיז די זאמלונג פון 'SSNס אויך געפאדערט און איז ערלויבט אונטער איינס אדער מער פון די פאלגנדע
טיילן פון די געזעץ :טייל ( 205)cפון די סאָ ושעל סעקיוריטי אקט ( .42 U.Sקאָ וד  ,)405טייל  1137פון די סאָ ושעל סעקיוריטי אקט ( .42 U.Sקאָ וד  )1320b-7און טייל ) 7(a)(2פון די ּפרייוועסי אקט פון  .1974זעהט די
אנווייזונגען בוך ( )PUB-1301 Statewideאדער רעדט מיט אייער סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט אויב איר האט פראגן.
די אינפארמאציע וואס מיר זאמלען וועט ווערן גענוצט צו באשטימען אויב אייער הויזגעזונד איז בארעכטיגט אדער איז ווייטער בארעכטיגט פאר הילף אדער בענעפיטס .די אינפארמאציע וועט ווערן גענוצט צו בודק זיין
אידענטיטעט ,צו פעסטשטעלן פארדינטע און נישט -פארדינטע איינקונפט ,צו באשטימען אויב פעלנדע עלטערן קענען באקומען העלט אינשורענס דעקונג פאר אַ ּפליקאַ נטן אדער פאר די באקומער (רעסיּפיענט) ,צו
באשטימען אויב אַ ּפליקאַ נטן אדער באקומער קענען באקומען טשיילד סוּפארט אדער סּפאַ וזעל סוּפארט (כתובה געלט) ,און צו באשטימען אויב אַ ּפליקאַ נטן אדער באקומער קענען באקומען געלט אדער אנדערע הילף.
מיר וועלן פעסטשטעלן די אינפארמאציע דורך קאמפיוטער מעטשינג פראגראמען .די אינפארמאציע וועט אויך גענוצט ווערן צו נאכקוקן אז די פראגראם רעגולאציעס ווערן אויסגעפאלגט און פאר פראגראם פארוואלטונג.
חוץ פון דאס נוצן פון די אינפארמאציע וואס איר גיבט אונז אויף די וועג ,וועט די סטעיט נוצן די איפארמאציע צו צוגרייטן סטאטיסטיקס וועגן די מענטשן וואס באקומען בענעפיטס פון די האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם
(( )HEAPזעהט אונטן).
די אינפארמאציע קען ווערן איבערגעגעבן צו אנדערע סטעיט און פעדעראלע אגענטורן פאר אפיציעלע אונטערזיכונג און צו געזעץ ענפאָ רסמענט איינגעשטעלטע פאר די צוועק פון אפשטעלן מענטשן וואס אנטלויפן צו
אויסמיידן די געזעץ .אינפארמאציע וואס ווערט געזאמעלט איבער אַ ּפליקאַ נטן פאר און באקומער פון פאמיליע הילף און סעיפטי נעט הילף ,אריינרעכענענדיג 'SSNס ,קענען ווערן גענוצט צו אויסשטעלן דזשורי גרופעס.
אויב א  SNAPאנקלאג קומט ארויף קעגן אייער הויזגעזונד ,דאן קען די אינפארמאציע אויף די אפליקאציע ,אריינרעכענענדיג אלע 'SSNס ,ווערן איבערגעגעבן צו פעדעראלע און סטעיט אגענטורן ,אזוי אויך פאר
פריוואטע אנקלאג קאָ לעקשען אגענטורן ,פאר די צוועק פון איינמאנען די אנקלאג.
'SSNס פון בארעכטיגטע הויזגעזונד מיטגלידער וועלן אויך גענוצט און איבערגעגעבן ווערן אין די אופנים וואס זענען אויסגערעכנט געווארן אויבן.
חוץ פון דאס נוצן פון די אינפארמאציע וואס איר גיבט אונז אויף די וועג ,וועט די סטעיט נוצן די איפארמאציע צו צוגרייטן סטאטיסטיקס וועגן די מענטשן וואס באקומען בענעפיטס פון  .HEAPדי אינפארמאציע איז גענוצט
צו קאנטראלירן אויף די קוואליטעט דורך די סטעיט צו זיכע ר מאכן אז סאָ ושעל סעקיוריטי דיסטריקטס טוהען די בעסטע ארבעט וואס זיי קענען .עס ווערט גענוצט צו פעסטשטעלן וועלכע פירמע שטעלט אייך צו ענערדזשי
און צו מאכן געוויסע באצאלונגען צו די פירמעס.
נישט-דיסקרימינירונג מעלדונג – די מוסד איז פארבאטן פון דיסקרימינירן לויט ראסע ,קאליר ,נאציאנאלע אפשטאם ,דיסעביליטי ,עלטער ,סעקס און ,אין געוויסע פעלער ,רעליגיע אדער ּפאָ ליטישע גלויבונגען.
די פאראייניגטע שטאטן אגריקולטור אפטיילונג ( )USDAפארבאט אויך דיסקרימינירונג לויט ראסע ,קאליר ,נאציאנאלע אפשטאם ,סעקס ,רעליגיעזע גלויבונג ,דיסעביליטי ,עלטערּ ,פאָ ליטישע גלויבונגען אדער נקמה נעמען
פאר זיך אפרעכענען פאר סיי וועלכע ציווילע רעכטן אקטיוויטעטן אין סיי וועלכע פראגראם אדער אקטיוויטעט וואס ווערט אנגעפירט אדער געצאלט דורך די .USDA
מענטשן מיט דיסאַ ביליטיס וואס דארפן צוקומען צו אנדערע מיטלען פון קאמיוניקאציע פאר פראגראם אינפארמאציע (וו.צ.ב .מענטשן וואס זענען טויב ,הערן שווער אדער האבן רעדן שוועריקייטן קענען זעך פארבינדן מיט די
 USDAדורך די פעדעראלע פארבינדונג סערוויס ביי  .(800) 877-8339אין צוגאב ,פראגראם אינפארמאציע קענען צוגעשטעלט ווערן אין אנדערע שפראכן חוץ פון ענגליש.
אריינצוגעבן אן אנקלאג פון דיסקרימינירונג פון די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( ,(SNAPפילט אויס די  USDAפראגראם דיסקרימינירונג בויגן ,(AD-3027( ,וואס געפונט זיך אויף די אינטערנעט ביי:
 ,http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.htmlאון ביי סיי וועלכע  USDAאפיס ,אדער שרייבט א בריוו אדרעסירט צו די  USDAאון שטעלט צו אין די בריוו אלע אינפארמאציע וואס ווערט פארלאנגט
אין די בויגן .צו בעטן א קאפיע פון די אנקלאג בויגן ,רופט  .(866) 632-9992שיקט אריין אייער פארענדיגטע בויגן אדער בריוו צו די  USDAדורך:
()1

פאסטDepartment of Agriculture :
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

()2

פאַ קס ;(202) 690-7442 :אדער

()3

אימעיל.program.intake@usda.gov :
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פאר סיי וועלכע אנדערע אינפארמאציע וועגן סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPאנגעלעגנהייטן זאלן מענשטן זיך פארבינדן אדער צו די  USDA SNAPהאַ טליין נומער ביי ,(800) 221-5689
וואס איז אויך אין ספאניש ,אדער רופט די סטעיט אינפארמאציע האַ טליין נומערן (קליקט די לינק פאר א ליסטע פון האַ טליין נומערן לויט די סטעיט); געפונט זיך אויף די אינטערנעט ביי:
.http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm
צו אריינגעבן אן אנקלאג פון דיסקרימינירונג איבער א פראגראם וואס באקומט פעדעראלע פינאנציעלע שטיצע דורך די פאראייניגטע שטאטן געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס ( ,(HHSשרייבט צו
 HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201אדער רופט ( (202) 619-0403רעדן) אדער .)TTY( (800) 537-7697
די מוסד שטעלט צו גלייכע מעגליכקייטן פאר יעדן.
ניו יארק סטעיט טוט אויך פארבאטן דיסקרימינירונג לויט דזשענדער אידנטיטעט ,טראנסדזשענדער סטאטוס ,דזשענדער דיספאָ ריע ,סעקסועלע אָ ריענטאציע ,חתונה סטאטוס ,מיליטער סטאטוס ,משפחה אַ ביוז געליטענע
סטאטוס ,פראבלעמען וואס זענען פארבינדן מיטן זיין טראגעדיג (ּפרעגנענט) ,גענעטישע אייגנשאפטן וואס שטעלן אויס צו געוויסע פראבלעמען ,ארעסט אדער באשולדיגונגען אין די פארגאנגענהייט ,פאמיליע סטאטוס ,און
זיך אפרעכענען פארן זיך קעגנשטעלן צו אומגעזעצליכע דיסקרימינירנדע מנהגים.
צושטימונג צו אויספארשונג – איך בין מסכים צו סיי וועלכע אויספארשונג צו זיכער מאכן אדער פעסטשטעלן די אינפארמאציע וואס איך האב געגעבן אין פארבינדונג מיט מיין בקשה פאר פובליק הילף ( ,(PAמעדיקעיד,
סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPבענעפיטס ,האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם בענעפיטס ,סערוויסעס אדער טשיילד קעיר הילף .אויב נאך אינפארמאציע ווערט פארלאנגט ,וועל איך עס צושטעלן .איך
וועל אויך פולשטענדיג קאָ אַ ּפערירן (מיטארבעטן) מיט סטעיט און פעדעראלע איינגעשטעלטע אין סיי וועלכע  PAאון/אדער  SNAPקוואליטעט קאנטראלירונג איבערקוק.
אויב איך אַ ּפליי פאר  ,SNAPפארשטיי איך אז די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט וועט פארלאנגען און נוצן אינפארמאציע וואס איז אוועילעבעל דורך די איינקונפט און באקעכטיגונג פעסטשטעלונג סיסטעם צו אויספארשן
מיין אפליקאציע ,און קען פעסטשטעלן די אינפארמאציע דורך אנדערע קאנטאקטן אויב זאכן שטימען נישט .איך פארשטיי אויך אז אזעלכע אינפארמאציע קען משפיע זיין אויף מיין בארעכטיגונג פאר  SNAPאון/אדער די
שטאפל פון  SNAPבענעפיטס וואס איך באקום.
צושטימונג פאר דאס ארויסגעבן פון סודות'דיגע ארבעטסלאזע אינשורענס אינפארמאציע – איך ערלויב פאר די ניו יארק סטעיט דעּפאַ רטמענט אָ וו לעיבאר ( )DOLצו ארויסגעבן סיי וועלכע סודות'דיגע איפארמאציע
ערהאלטן דורך די  DOLפאר ארבעטסלאזיקייט אישורענס ( )UIצוועקן צו די ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף ( .)OTDAדי אינפארמאציע רעכנט אריין  UIבענעפיט פאדערונגען און וועידזש
רעקאָ רדס .איך פארשטיי אז די  ,OTDAצוזאמען מיט סטעיט און לאקאלע אגענטורן ארבייטער וואס ארבעטן אין סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט אפיסעס ,וועלן נון די  UIאינפארמאציע צו באשטימען אדער צו
פעסטשטעלן בארעכטיגונג פאר ,און די צאל פון ,פובליק הילף ,מעדיקעיד ,סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם בענעפיטס ,האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם בענעפיטס אדער טשיילד קעיר הילף ,וואס זענען
אַ ּפלייט געווארן פאר אין די אַ ּפליקאציע און פאר אויספארשונגען צו באשטימען אויב איך האב באקומען בענעפיטס פאר וועלכע איך בין נישט געווען בארעכטיגט OTDA.קען אויך מיטטיילן די אינפארמאציע מיט די ניו
יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע סערוויסעס ( )OCFSאון די ניו יארק סטעיט געזונטהייט אפטיילונג ( OCFS .)DOHוועט נוצן די אינפארמאציע צו נאכקוקן די טשיילד קעיר הילף פראגראם.
ארויסגעבן אינפארמאציע פאר די וואס שטעלן צו סערוויסעס – איך גיב מיין ערלויבעניש צו די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט און צו ניו יארק סטעיט צו מיטטיילן אינפארמאציע איבער פובליק הילף אדער
סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם בענעפיטס וואס איך אדער סיי וועלכע מיטגליד פון מיין הויזגעזונד פאר וועם איך קען לעגאל גיבן ערלויבעניש האבן באקומען ,פאר צוועקן פון פעסטשטעלן מיין בארעכטיגונג
פאר סערוויסעס און באצאלונג פארבינדן מיט די פראגראם אדמיניסטראציע צוגעשטעלט דורך א סטעיט אדער לאקאלע קאנטראקטאר .אזעלכע סערוויסעס קענען אריינרעכענען – אבער נישט נאר – פאסטן צוטיילונג
אדער טרענירונג סערוויסעס צוגעשטעלט צו העלפן מיך אדער מיטגלידער פון מיין הויזגעזונד צו באקומען און אנהאלטן צו באשעפטיגונג.
באריכטן ענדערונגען – איך בין מסכים צו לאזן וויסן פאר די אגענטור צייטליך וועגן סיי וועלכע ענדערונג אין מיין אדרעס ,באדערפענישן ,איינקונפט און אייגנטום ,פעאיגע ערוואקסענער אן זיין אפהעניג ()ABAWD
סטאטוס ,זיין טראגעדיג (ּפרעגנענט) סטאטוס אדער וואוינונג איינארדנונגען ,לויט וואס איז באוואוסט אדער קוקט אויס צו מיר.
אויב איך אַ ּפליי פאר טשיילד קעיר הילף ,בין איך מסכים צו לאזן וויסן באלד וועגן סיי וועלכע ענדערונגען אין פאמיליע איינקונפט ,ווער עס וואוינט אין מיין היים ,באשעפטיגונג ,טשיילד קעיר איינארדענונגען אדער אנדערע
ענדערונגען וואס קענען משפיע זיין אויף מיין אנגייענדע בארעכטיגונג אדער צאל פון מיינע בענעפיטס.
שטראפן – פעדעראלע און סטעיט געזעצן גיבן אן שטראפן פון געלט קנסות ,טורמע אדער ביידע אויב איר זאגט נישט די אמת ווען איר אַ ּפלייט פאר פובליק הילף ,מעדיקעיד ,סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם,
סערוויסעס אדער טשיילד קעיר הילף ("הילף ,בענעפיטס אדער סערוויסעס") אדער אין יעדע צייט ווען איר ווערט אויסגעפרעגט איבער אייער בארעכטיגונג ,אדער איז גורם פאר א צווייטן נישט צו זאגן די אמת וועגן אייער
אפליקאציע אדער אייער אנגייענדע בארעכטיגונג .שטראפן גייען אויך אן אויב איר באהאלט אדער גיבט נישט ארויס פאקטן וועגן אייער בארעכטיגונג פון אנהויב אדער אנגייענדע בארעכטיגונג פאר הילף ,בענעפיטס אדער
סערוויסעס ,אדער אויב איר באהאלט אדער גיבט נישט ארויס פאקטן וואס וואלטן משפיע געווען אויף די רעכט פון איינער פאר וועמען איר האט אַ ּפלייט צו באקומען אדער אנגיין צו באקומען הילף ,בענעפיטס אדער
סערוויסעס .אויב איר זענט א באפולמעכטיגטער פארשטייער ,דאן מוזן אזעלכע הילף ,בענעפיטס אדער סערוויסעס גענוצט ווערן פאר די אנדערע מענטש און נישט פאר אייך אליין .פעדעראלע און סטעיט געזעצן גיבן אן אז
סיי וועלכע אריבערפירונג פון פארמעגנס פאר ווייניגער פון די יושר'דיגע ,אנגענומענע ווערט אין די מארקעט וואס זענען געמאכט געווארן דורך א מענטש אדער זיין ווייב/איר מאן ,אין די צייט אפשניט פון  60חדשים בעפאר
די ערשטע טאג פון די חודש אין וועלכע דער מענטש טוט באקומען נוירסינג אנשטאלט סערוויסעס און האט אריינגעגעבן אן אפליקאציע פאר מעדיקעיד ,קען מאכן אז דער מענטש זאל נישט זיין בארעכטיגט פאר נוירסינג
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אנשטאלט סערוויסעס אדער היים און קאָ מיוניטי-באזירטע אומזיסטע סערוויסעס פאר א תקופה פון צייט .עס איז נישט געזעצליך צו נעמען הילף ,בענעפיטס אדער סערוויסעס דורכן באהאלטן אינפארמאציע אדער אנגעבן
פאלשע אינפארמאציע.
סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם אומבארעכטיגונג שטראפן – סיי וועלכע אינפארמאציע וואס איר גיבט איבער אין פארבינדונג מיט אייער אפליקאציע פאר די סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ()SNAP
וועלן קענען ווערן פעסטגעשטעלט ווערן דורך פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע איינגעשטעלטע .אויב סיי וועלכע אינפארמאציע איז נישט ריכטיג ,וועט איר מעגליך ווערן צוריקגעוויזן פון באקומען  SNAPבענעפיטס .איר וועט
זיין אויסגעשטעלט צו קרימינאלע אנקלאג אין געריכט אויב איר האט במזיד איבערגעגעבן נישט ריכטיגע אינפארמאציע וואס איז משפיע אויף אויב איר זענט בארעכטיגט בכלל אדער אויף די סכום פון די בענעפיטס .סיי
וועלכע מענטש וואס איז געווארן באשולדיגט אין די פארברעך פון במזיד נוצן ,אריבערפירן ,ערהאלטן ,ענדערן אדער נעמען צו זיך  SNAPאויטאריזאציע קארטלעך אדער צוטריט דעווייסעס קענען באשטראפט ווערן מיט אזוי
פיל ווי  ,$250,000איינגעשפארט פאר ביז  20יאר אדער ביידע .דער מענטש קען אויך זיין אויסגעשטעלט צו אן אנקלאג אין געריכט אונטער די פעדעראלע און סטעיט געזעצן וואס זענען נוגע .סיי ווער וואס טוט פארלעצן א
תנאי פון ּפראָ ובעישען אדער ּפעיראל ,אדער סיי ווער וואס אנטלויפט צו פארמיידן אן אנקלאג אין געריכט ,טורמע אדער זיין איינגעשפארט פאר א פארברעך און ווערט אקטיוו געזוכט דורך די געזעץ אויטאריטעטן ,איז נישט
בארעכטיגט צו באקומען  SNAPבענעפיטס.
איר קענט אויך געפונען ווערן צו זיין נישט בארעכטיגט פאר  SNAPאדער געפונען ווערן צו האבן אפגעטוהן א פראגראם פארלעצונג בכוונה (אינטענטשענעל פראגראם ווייאלעישען )IPV ,אויב איר מאכט א פאלשע אדער
אויסנארענדע דעקלעראציע ,אדער אויב איר פארדרייט ,באהאלט אדער האלט צוריק פאקטן ,כדי צו בארעכטיגט ווערן פאר בענעפיטס אדער צו באקומען מער בענעפיטס; אויב איר קויפט א פראדוקט מיט  SNAPבענעפיטס
מיט די כוונה צו באקומען דורך דעם קעש דורכן בכוונה אוועקווארפן די פראדוקט און צוריקגעבן די האלטער פאר די דעּפאַ זיט; אדער אויב אויב איר טוט אדער פראבירט צו טוהן סיי וועלכע זאך וואס הייסט א פארלעצונג פון
פעדעראלע אדער סטעיט געזעץ מיט די צוועק פון נוצן ,פארשטעלן ,אריבערפירן ,ערהאלטן ,באקומען ,נעמען צו זיך אדער האנדלען מיט  SNAPבענעפיטס ,אויטאריזאציע קארטלעך אדער דאקומענטן וואס קענען ווערן
איבערגענוצט אלץ טייל פון די עלעקטראנישע בענעפיט טראנספער ( )EBTסיסטעם .אין צוגאב ,די פאלגנדע זאכן זענען נישט ערלויבט און איר קענט פארלירן די רעכט צו באקומען  SNAPבענעפיטס און/אדער ווערן
באשטראפט פאר זאכן וואס איר טוטו ואס רעכענען אריין:
• נוצן  SNAPבענעפיטס צו קויפן זאכן וואס זענען נישט עסן ,ווי צום ביישפיל אלקאָ האָ ל אדער ציגארעטלעך;
• נוצן  SNAPבענעפיטס צו באצאלן פאר עסן וואס איז געקויפט געווארן בעפאר מיטן אויפשרייבן (קרעדיט);
• לאזן א צווייטן נוצן אייער  EBTקארטל אין אויסטויש פאר קעש ,וואפן ,אמוניציע אדער אויפרייס מאטעריאל ,אדער דראָ גס ,אדער צו קויפן עסן פאר מענטשן וואס זענען נישט מיטגלידער פון אייער SNAP
הויזגעזונד; אדער
• נוצן אדער האבן אין אייער רשות  EBTקארטלעך וואס באלאנגען נישט צו אייך ,אן די אייגנטימער'ס הסכמה.
מענטשן וואס ווערן געכאפט ביים טוהן אן  IPVפארלעצונג סיי דורך אן אדמיניסטראטיווע דיסקוואליפיקאציע געהער און סיי דורך א פעדעראלע ,סטעיט אדער לאקאלע געריכט ,אדער וואס האבן אונטערגעשריבן א וועיווער
אויפגעבנדיג די רעכט צו באקומען בענעפיטס צו אן אדמיניסטראטיווע דיסקוואליפיקאציע געהער אדער א דיסקוואליפיקאציע הסכמה איינשטימונג אין פעלער וואס זענען געשיקט געווארן צו ווערן אנגעקלאגט זאלן זיין נישט
בארעכטיגט אנטייל צו נעמען אין  SNAPפאר א תקופה פון:
•  12חדשים פאר די ערשטע  SNAP IPVפארלעצונג;
•  24חדשים פאר די צווייטע  SNAP IPVפארלעצונג;
•  24חדשים פאר די ערשטע  SNAP IPVפארלעצונג וואס איז באזירט אויף א געפונס פון א געריכט אז דער מענטש האט גענוצט אדער באקומען  SNAPבענעפיטס אין אן אריבערפירונג פון געלט וואס איז געווען
פארמישט אין די פארקויף פון א קאנטראלירטע מאטעריאל (אומלעגאלע דראָ גס אדער געוויסע דראָ גס פאר וועלכע עס פארלאנגט זיך א ּפריסקריּפשען (רעצעפט) פון א דאקטאר); אדער
•  120חדשים אויב דער מענטש ווערט געכאפט אז ער האט געמאכט א פאלשע דעקלעראציע איבער ווער זיי זענען אדער וואו זיי וואוינען צו קענען באקומען  SNAPבענעפיטס אפאר מאל אין די זעלבע צייט ,חוץ אויב
דער מענטש ווערט אוועקגענומען די רעכט פאר בענעפיטס וועגן א דריטע  SNAP IPVפארלעצונג.
אין צוגאב ,קען א געריכט אוועקנעמען די רעכט פון א מענטש צו באקומען  SNAPפאר נאך  18חדשים.
א מענטש קען אוועקגענומען ווערן די רעכט צו  SNAPבענעפיטס פאר אייביג פאר:
• די ערשטע  SNAP IPVפארלעצונג באזירט אויף די געפונס פון א געריכט אז דער מענטש האט גענוצט אדער באקומען  SNAPבענעפיטס אין א געשעפט פארמישט מיט די פארקויף פון וואפן ,אמוניציע אדער
אויפרייס מאטעריאל;
• די ערשטע  SNAP IPVפארלעצונג באזירט אויף די באשולדיגונג פון א געריכט אינעם האנדלען מיט  SNAPבענעפיטס פאר א סך הכל פון  $500אדער מער (האנדלען רעכנט אריין אומלעגאלע נוצן ,אריבערפירן,
ערהאלטן ,טוישן אדער נעמען צו זיך פון  SNAPאויטאריזאציע קארטלעך אדער צוטריט דעווייסעס);
• די צווייטע  SNAP IPVבאזירט אויף די געפונס פון א געריכט אז דער מענטש האט גענוצט אדער באקומען  SNAPבענעפיטס אין א געשעפט פארמישט מיט די פארקויף פון א רעגולירטע מאטעריאל (אומלעגאלע
דראָ גס אדער געוויסע דראָ גס פאר וועלכע עס פארלאנגט זיך א ּפריסקריּפשען (רעצעפט) פון א דאקטאר); אדער
• א דריטע  SNAP IPVפארלעצונג.
די פליכט צו באריכטן/באשטעטיגן הויזגעזונד אויסגאבן – אייער הויזגעזונד מוז באריכטן טשיילד קעיר (קעיר נעמען פון א קינד) און יּוטיליטי אויסגאבן כדי צו באקומען א סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם
( )SNAPדידאָ קשען (אראפרעכענונג) פאר די אויסגאבן .אייער הויזגעזונד מוז באריכטן און באשטעטיגן רענט/מארטגעדזש צאלונגעןּ ,פראַ ּפערטי שטייערן ,אינשורענס ,מעדיצינישע אויסגאבן און טשיילד סּוּפארט
באצאלט צו איינער וואס איז נישט א מיטגליד פון די הויזגעזונד כדי צו באקומען א  SNAPדידאָ קשען פאר די אויסגאבן .אויב אייער הויזגעזונד וועט נישט באריכטן/באשטעטיגן די דערמאנטע אויסגאבן וועט דאס געזעהן
ווערן ווי א דעקלעראציע פון אייער הויזגעזונד אז איר ווילט נישט באקומען א דידאָ קשען פאר די נישט באריכטעטע/באשטעטיגטע אויסגאבן .א דידאָ קשען פון די אויסגאבן קען אייך מאכן בארעכטיגט פאר  SNAPאדער
קען פארגרעסערן די סכום פון אייער  SNAPבענעפיטס .איר קענט באריכטן/באשטעטיגן די אויסגאבן אין יעדע צייט אין די צוקונפט .די דידאָ קשען וועט דעמאלטס ווערן אריינגעלייגט אין די חשבון פון  SNAPבענעפיטס
אין קומענדיגע חדשים ,לויט די כללים פון ענדערונג באריכטן (זעהט ענדערונג באריכטן ,אויבן).
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סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם באשטימטער פארשטייער – איר קענט באשטימען איינער וואס קען אייער הויזגעזונד'ס מצב צו אַ ּפלייען פאר סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPבענעפיטס
פאר אייך .איר קענט אויך באשטימען איינער וואס איז נישט אין אייער הויזגעזונד צו באקומען  SNAPבענעפיטס פאר אייך אדער עס צו נוצן צו קויפן עסן פאר אייך .אויב איר ווילט באשטימען איינעם ,דאן מוז דאס
געטוהן ווערן אין שריפט .איר קענט באשטימען איינעם דורכן ארויסשרייבן דער מענטשן'ס נאמען ,אדרעס און טעלעפאן נומער גלייך אונטן ,און זיי גיבן צו אונטערשרייבן אין די אונטערשריפט טייל ביי די ענדע פון די
אַ ּפליקאציע .ווען א באשטימטער פארשטייער אַ ּפלייט פאר אן אנדערן  SNAPהויזגעזונד וואס וואוינט נישט אין אן אנשטאלט ,דאן מוזן סיי דער באשטימטער פארשטייער און סיי א פאראנטווארטליכער ערוואקסענער
מיטגליד פון די הויזגעזונד אונטערשרייבן און צולייגן א דאטום פון די אונטערשריפט ביי די ענדע פון די אַ ּפליקאציע ,חוץ אויב די  SNAPהויזגעזונד האט באשטימט אז דער באשטימטער פארשטייער איז געווארן
באשטימט צו טוהן אזוי אין שריפט אויף אן אנדערן וועג.
נאמען ,אדרעס און טעלעפאן נומער פון די באשטימטער פארשטייער (ביטע שרייבט קלאר ארויס):

סטאנדארט יּוטיליטי געלט – איך פארשטיי אז פובליק הילף און סאָ ּפלעמענטעל נּוטרישען הילף פראגראם ( )SNAPבאקומער זענען בארעכטיגט לויט זייער איינקונפט פאר די האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם
( .)HEAPאיך פארשטיי אויך אז אויב איך האב נישט באקומען א  HEAPבענעפיט מיט א גרעסערע סכום פון  $20אין די יעצטיגט חודש אדער פארגאנגענע  12חדשים ,אדער אן ענליכע ענערדזשי הילף בענעפיט ,דאן
מוז איך באצאלן פאר הייצונג אדער קילונג באזונדער פון מיין רענט כדי צו באקומען די הייצונג/קילונג סטאנדארט יוטיליטי געלט (אין אנדערע ווערטער ,א דידאָ קשען) פאר  .SNAPאיך פארשטיי אז די סטעיט וועט נוצן
מיין סאָ ושעל סעקיוריטי נומער צו זיכער מאכן מיט מיין האָ ום ענערדזשי פירמעס אז זיי באקומען די באצאלונגען פון  .HEAPדי ערלויבעניש רעכענט אויך אריין רשות פאר סיי וועלכע פון מיינע האָ ום ענערדזשי פירמעס
(אריינרעכענענדיג מיין יוטיליטי) ארויסצוגעבן געוויסע סטאטיסטישע אינפארמאציע ,אריינרעכענענדיג אבער נישט נאר ,מיין יערליכע עלעקטריציטעט באנוץ ,עלעקטריציטעט קאסטן ,גאז באנוץ ,גאז סארט ,יערליכע גאז
קאסטן און באצאלונג היסטאריע צו די ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף ,די לאקאלע סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט און די פאראייניגטע שטאטן דעּפאַ רטמענט פון געזונטהייט און מענטשן
סערוויסעס ( )HHSפאר די צוועקן פון מעסטן ווי די נידריגע איינקופט האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם פירט זיך אויף.
ארויסלאזן מעדיצינישע אינפארמאציע – איך בין מסכים צו דאס ארויסגעבן פון סיי וועלכע מעדיצינישע אינפארמאציע וועגן מיך אדער וועגן סיי וועלכע פון מיינע פאמיליע מיטגלידער פאר וועם איך קען געבן הסכמה
דורך מיין ּפריימערי קעיר דאקטאר ,און סיי וועלכע אנדערע העלט קעיר ּפראָ וויידער אדער די ניו יארק סטעיט העלט דעּפאַ רטמענט ( )DOHצו מיין העלט פלאן (אינשורענס) און צו סיי וועלכע העלט קעיר ּפראָ וויידערס
וואס זענען פארמישט אין זיך צו זארגן פאר מיך אדער פאר מיין פאמיליע ,וויפיל עס פעהלט זיך אויס פאר מיין העלט פלאן אדער פאר מיינע ּפראָ וויידערס (דאקטוירים א.ד.ג ).צו דורכפירן באהאנדלונגען ,באצאלונגען
אדער העלט קעיר אפעראציעס; דורך מיין העלט פלאן און סיי וועלכע העלט קעיר ּפראָ וויידערס צו די  DOHאון אנדערע אויטאריזירטע פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע אגענטורן פאר די צוועקן פון אויסטיילן מעדיקעיד;
און ,דורך מיין העלט פלאן צו אנדערע מענטשן אדער ארגאניזאציעס ,לויט וויפיל עס פעהלט זיך אויס פאר מיין העלט פלאן זו דורכפירן באהאנדלונגען ,באצאלונגען אדער העלט קעיר אפעראציעס .איך גיב רשות
ארויסצוגעבן סיי וועלכע געזונטהייט-פארבינדענע אינפארמאציע וועגן מיך און וועגן סיי ווער פון מיין פאמיליע פאר וועם איך קען לעגאל גיבן רשות פארבינדן מיט דאס צושטעלן פון הילף און סערוויסעס און מיין
מעגליכקייט צו אנטיילנעמען אין ארבעטס אקטיוויטעטן ,אריינרעכענענדיג באשעפטיגונג ,צו די ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסאַ ביליטי הילף ( ,(OTDAדי ניו יארק סטעיט אפיס פון קינדער און פאמיליע
סערוויסעס אדער די לאקאלע סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט ,וויפיל עס פעהלט זיך אויס פאר דאס צושטעלן פון פובליק הילף בענעפיטס; פאר סערוויסעס ,אריינרעכענענדיג קינד וואוילזיין (טשיילד וועלפעיר)
סערוויסעס; צו באשטימען פאסיגע ארבעטס אקטיוויטעטן אויפגאבן; צו באשטימען אויב עס פעהלט אויס צו אַ ּפלייען און מאכן אן אַ ּפליקאציע פאר סאָ ּפלעמענטעל סעקיוריטי אינקאָ ם בענעפיטס; אוועקצושטעלן פאסיגע
באהאנדלונג (טריטמענט) פלענער צו צוריקברענגען די מעגליכקייט צו ארבעטן; און צו באשטימען אויב איר האט די רעכט פאר אויסנאמען פון די סטעיט זעכציג-חדשים באגרעניצונג צו באקומען הילף אין קעש .אויב עס
ווערט פארלאנגט פון מיר צו אַ ּפלייען פאר בענעפיטס וואס ווערט אויסגעטייל ט דורך די סאָ ושעל סעקיוריטי אדמיניסטראציע ,דאן מעג די אינפארמאציע אויסגערעכנט אויבן ווערן מיטגעטייל מיט די סאָ ושעל סעקיוריטי
אדמיניסטראציע .איך בין אויך מסכים אז די אינפארמאציע וואס ווערט ארויסגעגעבן קען אריינרעכענען  ,HIVגייסטישע געזונטהייט אדער אלקאָ האָ ל און סובסטאנץ (דראָ גס) אביוז (נוצן צום שלעכטן) אינפארמאציע וועגן
מיך און וועגן מיינע פאמיליע מיטגלידער ,לויט וויפיל עס איז ערלויבט דורך די געזעץ ,חוץ אויב איינע פון די קעסטלעך איז אנגעצייכנט אונטן .אויב מער פון איין ערוואקסענער אין די פאמיליע שליסט זיך אן אין א
מעדיקעיד העלט פלאן ,דאן פעהלט זיך אויס אז יעדע ערוואקסענער וואס אַ ּפלייט זאל אונטערשרייבן אז זיי זענען מסכים צו דאס ארויסלאזן אינפארמאציע .איך פארשטיי אז מיין מעגליכקייט צו מסכים זיין צו דאס
ארויסלאזן אינפארמאציע פארבינדן מיט סיי וועלכע קליינע קינדער פאר וועם איך מעג גיבן הסכמה איז באגרעניצט צו וויפיל אינפארמאציע איך קען באקומען איבער באהאנדלונג ,דיאַ גנאָ סיס און פראצעדורן אנשטאט זיי.
______ גיבט נישט ארויס קיין  HIV/AIDSאינפארמאציע
______ גיבט נישט ארויס קיין גייסטישע געזונטהייט אינפארמאציע

______ גיבט נישט ארויס קיין דראָ ג און אלקאָ האָ ל אינפארמאציע

ארויסלאזן אינפארמאציע צו געזונטהייט סערוויס ּפראָ וויידערס – איך גיב ערלויבעניש פאר די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט און פאר ניו יארק סטעיט צו מיטטיילן אינפארמאציע מיט געזונטהייט סערוויס ּפראָ וויידערס,
ווי באשטימט דורך די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט אדער דורך ניו יארק סטעיט ,בנוגע צו פובליק הילף בענעפיטס וואס איך אדער סיי ווער פון מיינע פאמילע מיטגלידער פאר וועם איך קען לעגאל גיבן ערלויבעניש האבן
באקומען אדער זענען בארעכטיגט צו באקומען ,פאר די צוועק פון פארבעסערן די קוואליטעט פון מיין העלט קעיר און כללות'דיגע וואוילזיין ,און צו אויסארבעטן אז איר זאלט קענען באקומען נאך בענעפיטס פאר וועלכע איך
אדער מיטגלידער פון מיין הויזגעזונד קענען זיין בארעכטיגט צו.
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ארויסלאזן חינוך (עדזשוקעישען) רעקארדס–  )1ערהאלטן סיי וועלכע אינפארמאציע וואס האט צו טוהן מיט די חינוך רעקארדס פון מיך און/אדער פון מיינע קליינע קינד(ער) ,וואס זענען אויסגערעכנט דא,
אריינרעכענענדיג אינפארמאציע וואס פעהלט אויס צו בעטן מעדיקעיד פארגוטיגונג פאר געזונהייט-פארבינדענע חינוך סערוויסעס; און  )2גיבן צוטריט צו די פאסיגע פעדעראלע רעגירונג אגענטור צו די אינפארמאציע פאר
די איינציגסטע סיבה פון איבערזעהן (אודיט).
ארויסלאזן אינפארמאציע פאר די אירלי אינטערווענטשען (פריע אינטערווענץ) פראגראם – אויב מיין קינד איז אפגעשאצט פאר אדער נעמט אנטייל אין די ניו יארק סטעיט אירלי אינטערווענטשען פראגראם ,דאן גיב
איך ערלויבעניש פאר די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט און פאר ניו יארק סטעיט צו מיטטיילן מיין קינד'ס מעדיקעיד בארעכטיגונג אינפארמאציע מיט מיין קאַ ונטי אדער מוניציפאלע (לאקאלע רעגירונג) אירלי
אינטערווענטשען פראגראם פאר די צוועק אז זיי זאלן קענען בילן (איינמאנען) מעדיקעיד.
טשיילד/טין (קינד/יוגנטליכער) געזונטהייט פראגראם – איך פארשטיי אז אויב מיין קינד איז אויף מעדיקעיד ,קענען זיי באקומען ברייטע ּפריימערי און ּפריווענטיוו (פארמיידנדע) קעיר ,אריינרעכענענדיג אלע נויטיגע
באהאנדלונגען דורך די טשיילד/טין (קינד/יוגנטליכער) געזונטהייט פראגראם .איך קען באקומען מער אינפארמאציע איבער די פראגראם פון די סאָ ושעל סערוויס דיסטריקט.
מעדיקעיר –איך באשטעטיג אז באצאלונגען אונטער "מעדיקעיר" (טייל  Bפון טייטל  ,18סאָ ּפלעמענטערי מעדיקעל אינשורענס פראגראם) זאלן ווערן געמאכט דירעקט צו דאקטוירים און מעדיצינישע פירמעס פאר סיי
וועלכע צוקונפטיגע אומבאצאלטע בילס פאר מעדיצינישע און אנדערע געזונטהייט סערוויסעס וואס איז פארענדיגט געווארן פארמיט בשעת איך בין בארעכטיגט פאר מעדיקעיד.

פארגוטיגונג (צוריקצאלן) פון מעדיצינישע אויסגאבן
מעדיקעיד –איר האט רעכט אלץ טייל פון אייער מעדיקעיד אַ ּפליקאציע ,אדער ביז צוויי יאר פון די דאטום פון אייער אפליקאציע ,צו פארלאנגען פארגוטיגונג פאר אויסגאבן פאר וועלכע איר האט באצאלט פאר
מעדיצינישע קעיר ,סערוויסעס און סּוּפלייס וואס זענען געדעקט וואס איר האט באקומען דורכאויס די תקופה פון דריי חדשים בעפאר די חודש ווען איר האט אַ ּפלייט .נאך די דאטום פון אייער אפליקאציע ,וועלן
פארגוטיגונגען פון געדעקטע מעדיצינישע קעיר ,סערוויסעס און סּוּפלייס זיין צו באקומען נאר אויב זיי זענען געגעבן געווארן דורך ּפראָ וויידערס וואס זענען איינגעשריבן אין מעדיקעיד.
צוטיילן די אינשורענס/אנדערע בענעפיטס און דירעקטע צאלונגען – פאר פובליק הילף און מעדיקעיד ,בין איך מסכים צו אריינגעבן סיי וועלכע קלעימס (תביעות) פאר העלט אדער עקסידענט אינשורענס בענעפיטס ,און
צו פרובירן צו באקומען סיי וועלכע פערזעליכע וואונדן קלעימס אדער סיי וועלכע אנדערע געלטער צו וועלכע איר זענט מעגליך בארעכטיגט ,און איך טו דערמיט צוטיילן סיי וועלכע אזעלכע געלטער צו די סאָ ושעל
סערוויסעס דיסטריטקט צו וועלכע די אפליקאציע איז אויסגעשריבן .אין צוגאב ווען איך ארויסהעלפן מיטן מאכן סיי וועלכע צוגעטיילטע בענעפיטס אוועילעבעל צו די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט צו וועלכע די אפליקאציע
איז אויסגעשריבן.
איך באשטעטיג אז צאלונגען וואס דארפן צו ווערן געצאלט פאר מיך אדער מיטגלידער פון מיין הויזגעזונד פאר העלט אדער עקסידענט אינשורענס בענעפיטס צו ווערן געצאלט דירעקט צו די פאסיגע סאָ ושעל סערוויסעס
דיסטריקט פאר מעדיצינישע און אנדערע געזונטהייט סערוויסעס פארענדיגט בשעת וואס איר זענט בארעכטיגט פאר מעדיקעיד.
מעדיקעיד צוריק-איינמאנונגען – ווען ארי באקומט מעדיקעיד ,קען ווערן אריינגעגעבן ווערן א שעבוד (ליען) און עס קען ווערן אריבערגעפירט א צוריק-איינמאנונג (ריקאָ ווערי) פון אייער ריעל עסטעיט אייגנטום אונטער
געוויסע אומשטענדן אויב איר זענט אין א מעדיצינישע אנשטאלט און זענט נישט ערווארטעט זיך צוריקצוקערן אהיים MA .וואס איז באצאלט געווארן פאר אייערס וועגן קען ווערן צוריק-איינגעמאנט פון מענטשן וואס האבן
געהאט לעגאלע פאראנטווארטליכקייט פאר אייער שטיצע אין די צייט ווען די מעדיצינישע סערוויסעס זענען באקומען געווארן MA .מעג אויך צוריק-איינמאנען די קאסטן פון סערוויסעס און ּפרימיומס וואס זענען געווארן
באצאלט נישט ריכטיג.
איך פארשטיי אז פון אַ ּפריל  ,2014 ,1אויב באקום איך מעדיקעיד דורך די ניו יארק סטעיט אָ וו העלט:
קיין שום שעבוד (ליען) וועט נישט ארויפגעלייגט ווערן אויף מיין ריעל עסטעיט אייגנטום בעפאר מיין טויט.
•
צוריק-איינמאנונג פון מיין אייגנטום אין מיין רשות ביי מיין טויט איז באגרעניצט צו די סכום וואס מעדיקעיד האט באצאלט פאר די קאסטן פון נוירסינג האָ ום קעיר ,היים און קאָ מיוניטי-באזירטע סערוויסעס ,און
•
פארבינדענע שפיטאל און ּפריסקריּפשען (רעצעפט) מעדיצינען סערוויסעס באקומען אויף מיין  55סטע געבורטס טאג און נאכדעם.
פובליק הילף צוריק-איינמאנונגען – פובליק הילף ( )PAוואס איר באקומט פאר זיך אליין און פאר מענטשן פאר וועם איר זענט לעגאל פאראנטווארטליך צו שטיצן קען ווערן צוריק איינגעמאנט פון אייגנטום אדער געלט
וואס איר האט אדער קענט באקומען .איר קענט מעגליך זיין געפאדערט ,אלץ א תנאי צו באקומען  ,PAצו אונטערשרייבן (עקסעקיוטן) א שטר (דיד אדער מאָ רטגעדזש) ערלויבנדיג דאס אוועקנעמען פון אייער ריעל
עסטעיט אייגנטום וואס איר פארמאגט .אייערע טעקס ריפאָ נדס און טיילן פון לאַ טערי געוואונסן קענען ווערן גענומען צו צאלן אייער חוב פאר .PA
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ערלויבעניש צו צוריקצאלן פובליק הילף בענעפיטס פון רעטראָ ואקטיווע סאָ ּפלעמענטעל סעקיוריטי אינקאָ ם – איך ערלויב פאר די קאָ מישינער פון די סאָ ושעל סעקיוריטי אדמיניסטראציע ( )SSAצו נוצן מיין
ערשטע באצאלונג פון סאָ ּפלעמענטעל סעקיוריטי אינקאָ ם ( ;(SSIאין אנדערע ווערטער ,מיין רעטראָ ואַ קטיווע  SSIבאצאלונג ,צוריקצוצאלן די לאקאלע סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט ( )SSDפאר פובליק הילף ()PA
וואס די  SSDבאצאלט מיך פון סטעיט אדער לאקאלע געלטער בשעת וואס די  SSAבאשלוסט אויב איך בין בארעכטיגט פאר  SSA .SSIוועט נישט צוריקצאלן די  SSDפאר  PAוואס איז געצאלט געווארן נוצנדיג
פעדעראלע געלטער.
איך וועל זיין געבונדן דורך די ערלויבעניש נאר אויב די סטעיט לאזט וויסן פאר די  SSAאז איך און א  SSDפארשטייער האבן עס אונטערגעשריבן .די סטעיט מוז לאזן וויסן ביז  30טעג אויף די לוח פון דאס צוזאמענפאסן
מיין  SSIרעקארד מיט מיין סטעיט רעקארד SSA.וועט עס נישט אננעמען נאך  30טעג אויף די לוח .אנשטאט דעם ,וועט  SSAמיך שיקן מיין רעטראָ ואַ קטיווע  SSIבאצאלונג אונטער  SSAכללים.
נאר מיין ערשטע באצאלונג פון  SSIקען גענוצט ווערן .אויב מיין ערשטע באצאלונג איז גרעסער פון די סכום וואס איך בין שולדיג פאר די  ,SSDדאן וועט  SSAמיך שיקן די רעשט אונטער אירע כללים.
 SSAקען צוריקצאלן די  SSDאין צוויי מצבים:
( )1זי וועט צוריקצאלן די  SSDאויב איך אַ ּפליי פאר  SSIאון  SSAבאשלוסט אז איך בין בארעכטיגט.
( )2עס וועט צוריקצאלן די  SSDאויב מיינע  SSIבענעפיטס ווערן צוריק אנגעהויבן נאכן ווערן אפגעשטעלט (טערמינעישען אדער סאָ סּפענשען).
 SSAוועט נאר צוריקצאלן די  SSDפאר  PAוואס עס האט מיך באצאלט דורכאויס די צייט וואס איך האב געווארט פאר א באשטימונג פון  SSAאויף מיין בארעכטיגונג .דאס ווערט גערופן "צייטווייליגע הילף" (אינטערים
אַ סיסטענס) .די תקופה הויבט זיך אן )1 :מיט די ערשטע חודש וואס איך ווער בארעכטיגט פאר באצאלונג פון  SSIבענעפיטס; אדער  )2אויף די ערשטע טאג וואס מיינע בענפיטס הויבן זיך צוריק אן נאכדעם וואס מיין
 SSIאיז געווארן אפגעשטעלט (סאָ סּפענדעד אדער טערמינעיטעד) .די תקופה רעכנט אריין די חודש וואס די  SSIבאצאלונגען הויבן זיך למעשה אן .אויב די  SSDקען נישט אפשטעלן מיין לעצטע  PAבאצאלונג ,דאן
ענדיגט זיך די תקופה אין די קומענדיגע חודש.
נישט שפעטער פון  10טעג נאך  SSAצאלט צוריק די  ,SSDמוז די  SSDמיר שיקן א מעלדונג מיך זאגנדיג די סכום פון צייטווייליגע הילף וואס איז באצאלט געווארן .די מעלדונג וועט מיך אויך זאגן אז  SSAוועט מיך
שיקן א בריוו מיך זאגנדיג וויאזוי סיי וועלכע איבערגעבליבענע  SSIגעלט וואס קומט זיך מיר וועט ווערן געשיקט דורך  SSAאון אז ,אויב איך בין נישט מסכים מיט א באשלוס פון די סטעיט ,וויאזוי איך קען אֲ ּפילן די
באשלוס צו די סטעיט.
אונטער אירע כללים ,מעג  SSAנוצן די דאטום וואס איך שרייב אונטער די ערלויבעניש אלץ די ערשטע דאטום ווען איך בין צו ערשט געווארן בארעכטיגט פאר  .SSIזי וועט נאר אזוי טוהן אויב איך אַ ּפליי פאר  SSIאין די
קומענדיגע  60טעג.
די ערלויבעניש גייט אן פאר סיי וועלכע  SSIאפליקאציע אדער אַ ּפיל וואס איך האב יעצט ערווארטענדיג אן ענטפער פון  .SSAדי ערלויבעניש ווערט אפגעענדיגט אויב מיין  SSIפאל איז פולשטענדיג באשלאסן .עס ווערט
אפגעענדיגט ווען  SSAבאצאלט מיך צום ערשטן מאל .איך און די סטעיט קענען אויך מסכים זיין צו אפענדיגן די ערלויבעניש .איך מוז אונטערשרייבן א נייע ערלויבעניש וואס איז איינשטומיג מיט  NYSכללים אויב איך
אַ ּפליי ווידעראמאל פאר  SSIנאך וואס די ערלויבעניש ווערט אפגעענדיגט ,אדער אויב איך גיב אריין א נייע  SSIקלעים בשעת וואס איך האב א  SSIאפליקאציע אדער אּפיל ערווארטענדיג אן ענטפער.
איך וועל געגעבן ווערן א געלעגנהייט פאר א יושר'דיגע געהער אויב איך בין נישט מסכים מיט א באשלוס וואס די  SSDהאט געמאכט וועגן צוריקצאלונג.
איך האב באקומען א קאָ ּפיע פון די פאמפלעט וואס ווערט גערופן "וואס איר זאלט וויסן וועגן סאָ ושעל סערוויסעס פראגראמען ".איך פארשטיי וואס עס שטייט דארטן וועגן צייטווייליגע הילף.
שטיצע – אַ ּפלייען פאר אדער באקומען פאמיליע הילף ( ,(FAסעיפטי נעט הילף ( )SNAאדער טייטל  IV-Eפאַ סטער קעיר איז אזוי ווי א צוטיילונג (געבן די רעכט) צו די סטעיט און די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט מיט
יעדע רעכט צו שטיצע פון סיי וועלכע אנדערע מענטש וואס די אַ ּפליקאַ נט אדער באקומער האט מעגליך פון זיך אליין אדער פאר סיי וועלכע אנדערע פאמיליע מיטגליד פאר וועם די אַ ּפליקאַ נט אדער באקומער אַ ּפלייט
אדער באקומט הילף (סאושעל סערוויסעס געזעץ ,טיילן  158און  .)348די דאזיגע צוטיילונג איז באגרעניצט אין געוויסע אומשטענדן .אנדערע טיילן פון די אפליקאציע אנהאלטן נאך צוטיילונגען.
צוטיילונג פון שטיצע רעכטן –איך טייל צו די סטעיט און סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט סיי וועלכע רעכטן וואס איך האב צו שטיצע פון מענטשן וואס האבן לעגאלע פאראנטווארטליכקייט מיך צו שטיצן און סיי וועלכע
רעכטן וואס איך האב צו שטיצע פאר סיי וועלכע פאמיליע מיטגליד פאר וועם איך אַ ּפליי אדער פאר וועם איך באקום הילף .אויב איר אַ ּפלייט פאר אדער באקומט פאמיליע הילף אדער סעיפטי נעט הילף ,איז מיין צוטיילונג
פון שטיצע רעכטן באגרעניצט צו שטיצע וואס זאמלט זיך אן דורכאויס די תקופה וואס איך און/אדער סיי וועלכע פאמיליע מיטגליד באקומט הילף .פונדעסטוועגן ,סיי וועלכע שטיצע רעכטן וואס איך טייל צו פאר די סטעיט
פאר מיך אדער סיי וועלכע פאמיליע מיטגליד בעפאר אקטאבער  ,2009 ,1גייט ווייטער אן צו זיין צוגעטיילט צו די סטעיט.
האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם – איך פארשטיי אז דורכן אונטערשרייבן די אפליקאציע/באשטעטיגונג ,שטום איך צו צו סיי וועלכע אויספארשונג צו פעסטשטעלן אדער זיכער מאכן אז די אינפארמאציע וואס איך האב
איבערגעגעבן איז ריכטיג און אנדערע אויספארשונגען דורך סיי וועלכע אויטאריזירטע רעגירונג אגענטור אין פארבינדונג מיט האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם ( )HEAPבענעפיטס .איך גיב אויך רשות צו ערלויבן אז די
אינפארמאציע וואס ווערט צוגעשטעלט אין די אפליקאציע זעל ווערן גענוצט אין ריפערעלס צו אוועילעבעל וועטער (צוגרייטן דאס הויז פאר די וועטער ,וועטערייזעישען) הילף פראגראמען און מיין יּוטיליטי פירמע'ס נידריגע
איינקונפט פראגראמען.
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איך פארשטיי אז די סטעיט וועט נוצן מיין סאָ ושעל סעקיוריטי נומער צו זיכער מאכן מיט מיין האָ ום ענערדזשי פירמעס אז זיי באקומען די באצאלונגען פון  .HEAPדי ערלויבעניש רעכענט אויך אריין רשות פאר סיי וועלכע
פון מיינע האָ ום ענערדזשי פירמעס (אריינרעכענענדיג מיין יוטיליטי) ארויסצוגעבן געוויסע סטאטיסטישע אינפארמאציע ,אריינרעכענענדיג אבער נישט נאר ,מיין יערליכע עלעקטריציטעט באנוץ ,עלעקטריציטעט קאסטן,
גאז באנוץ ,גאז סארט ,יערליכע גאז קאסטן און באצאלונג היסטאריע צו די ניו יארק סטעיט אפיס פון צייטווייליגע און דיסעביליטי הילף ,די לאקאלע סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט און די פאראייניגטע שטאטן
דעּפאַ רטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס ( )HHSפאר די צוועקן פון מעסטן ווי די נידריגע איינקופט האָ ום ענערדזשי הילף פראגראם פירט זיך אויף.
סעקסועלע איבערפאל (אסאָ לט/מעשה סדום) אינפארמאציע – אויב איר זענט א קורבן פון א סעקסועלע איבערפאל ,האט איר די רעכט צו פארלאנגען אינפארמאציע פאר ווייטערדיגע הילף פון די סאָ ושעל סערוויסעס
דיסטריקט .אויב איר פארלאנגט אינפארמאציע פאר ווייטערדיגע הילף ,מוז די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט אייך צושטעלן מיט די אדרעסן און טעלעפאָ ן נומערן פון סיי וועלכע )1 :לאקאלע שפיטאלן וואס שטעלן צו
סעקסועלע איבערפאל פארענזיק עקזאמינער סערוויסעס באפולמעכטיגט דורך די  NYSהעלט דעּפאַ רטמענט;  )2לאקאלע רעיּפ (מעשה סדום) קריזיס צענטערן; און  )3לאקאלע אדוואקאטן ,קאַ ונסעלינג און האַ טליין
סערוויסעס פאסיג פאר קורבנות פון סעקסועלע איבערפאלן .אין צוגאב ,מוז די סאָ ושעל סערוויסעס דיסטריקט אייך צושטעלן די מיט די נומערן פון  NYSהאַ טליין פאר סעקסועלע איבערפאל און משפחה אַ ביּוז
(דאמעסטיק ווייאַ לענס) (800) 942-6906 :און .(TTY( (800) 818-0656
באשטעטיגונג פאר טשיילד קעיר הילף – אויב איך אַ ּפליי פאר טשיילד קעיר הילף ,באשטעטיג איך אז מיינע פאמיליע'ס מיטלען זענען נישט מער פון .$1,000,000

איך האב געלייענט און איך פארשטיי די אנמערקונגען אויבן .איך פארשטיי און איך בין מסכים צו די צוטיילונגען ,ערלויבענישן און צושטימונגען (הסכמות) אויבן .איך זאג צו
און/אדער באשטעטיג אונטער די שטראף פון שווערן פאלש אז די אינפארמאציע וואס איך האב איבערגעגעבן אדער וואס איך וועל איבערגעבן פאר די סאָ ושעל סערוויסעס
דיסטריקט איז פולשטענדיג און ריכטיג.
אַ ּפליקאַ נט אונטערשריפט

דאטום אונטערגעשריבן

אויטאריזירטע פארשטייער אונטערשריפט

דאטום אונטערגעשריבן

x

מאן/ווייב אדער באשיצנדע פארשטייער אונטערשריפט
x

x

פילט אויס די פאלגנדע נאר אויב איר ווילט צוריקציהען אייער אפליקאציע פאר איין אדער מער פראגראמען.
איך בין מסכים צוריק צו ציען מיין אפליקאציע פאר:
 פובליק הילף ()PA
 מעדיקעיד און PA

 טשיילד קעיר אנשטאט

 PA ערנערונג הילף צוגאב פראגראם

 סערוויסעס ,אריינרעכענענדיג פאַ סטער קעיר

 טשיילד קעיר הילף

איך פארשטיי אז איך קען נאכאמאל אַ ּפלייען אין יעדע צייט.
אַ ּפליקאַ נט/אויטאריזירטע פארשטייער אונטערשריפט
x

 מעדיקעיד און SNAP

דאטום אונטערגעשריבן

 נאר עמערדזשענסי הילף

דאטום אונטערגעשריבן

