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אפליקאציע פאר
קינדאויסהאלט סערוויסעס
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ברוכים הבאים!
ניו יארקס קינדאויסהאלט פראגראם ארבעט מיט עלטערן און גארדיענס צו פארשטארקן פאמיליעס און צושטעלן קינדער מיט די
פינאנציעלע און מעדיצינישע שטיצע וואס זיי דארפן.

אנצוהייבן די אפליקאציע פראצעס:
1.קוקט איבער די וויכטיגע אינפארמאציע וועגן קינדאויסהאלט סערווויסעס ,בלעטער  1-4און האלט דעם דאקומענט פאר
אייער רעקארדס.
2.פילט אויס און שרייבט אונטער טייל  - Aאפליקאציע (בלעטער  A1ביז .)A4
איר מוזט אונטערשרייבן די אפליקאציע צו באקומע קינדאויסהאלט סערוויסעס.
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3.פילט אויס טייל  - Bקינד אינפארמאציע (בלעטער  B1ביז  )B2פאר יעדן קינד (ביז צוויי קינדער) מיטן צווייטן צד אויסגערעכנט
אין דער אפליקאציע.

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

4.אויב איר האט מער ווי צוויי ( )2קינדער מיטן צווייטן צד אנגערופן אין דער רעקאמענדאציע ,שאפט און פילט אויס א באזונדער
פארם ,מער קינד אינפארמאציע ( )LDSS-5143Bפאר יעדן עקסטער קינד אדער פאטאקאפיע בלאט  B-1פון טייל .B
5.קוקט איבער טייל  - Cשטיצ-דאקומענטאציע (בלאט  )C-1און גיט אריין קאפיעס פון אלע רעלעוואנטישע דאקומענטן מיט
אייער אפליקאציע.
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וויכטיגע אינפארמאציע וועגן
קינדאויסהאלט סערווויסעס
ביטע לייענט און לייגט אוועק בלעטער  1-4פאר אייער רעקארדס.

אפטייטשן
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פאסיגקייט
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קינד  -אן איינצעלער אונטער  21יאר אלט פאר וועמען מ'וויל באקומען שטיצע.
טאטע/מאמע וואס נעמט אחריות  -דער טאטע/מאמע וואס איז דער הויפט קעיר נעמער און וואוינט מיטן קינד .אין גלייכע רעכטן אויפזיכט
פאלן ,מיינט עס דער טאטע/מאמע וואס איז פאסיג צו באקומען קינדאויסהאלט.
גארדיען  -א קעירגעבער וואס איז נישט איינע פון די עלטערן מיט פיזישע אויפזיכט פון כאטש איין קינד אונטער  .21אויב דאס קינד וואוינט
מיטן גארדיען אויף א טאג טעגלעכן אופן ,האט דער גארדיען פיזישע אויפזיכט אויפן קינד.
טאטע/מאמע אן אחריות  -דער טאטע/מאמע וואס איז מחוייב צו צאלן קינדאויסהאלט.
אזוי גערופענע טאטע/מאמע  -דער מענטש וואס קען מעגליך זיין דאס קינדס גענעטישע טאטע/מאמע וואס איז נאך נישט געווארן לעגאל
דעקלערירט צו זיין דער טאטע/מאמע.
פלאנירטע טאטע/מאמע  -אן איינצעלער וואס האט אין זינען צו ווערן לעגאל צוגעבינדן אלס איינע פון די עלטערן פון א קינד וואס שטאמט
פון צוגעהאלפענע קינדלען.

אין ניו יארק סטעיט ,זענען ביידע עלטערן מחוייב אויסצוהאלטן זייער קינד ביז דאס קינד איז  21יאר אלט .סיי וועלכע פון די עלטערן
אדער גארדיען פון כאטש איינע פון די קינדער אונטער  21יאר קען אפליקירן פאר קינדאויסהאלט סערוויסעס .א קינד אונטער  21יאר
אדער א טאטע/מאמע אן אחראיות ,אזוי גערופענע טאטע/מאמע ,אדער פלאנירטע טאטע/מאמע קענען אויכעט אפליקירן פאר
קינדאויסהאלט סערוויסעס.

באווארענען קאנפידענציעלקייט

די קינדאויסהאלט פראגראם איז מחוייב צו באווארענען די פריוואטקייט ,גאנצקייט ,צוגאנג צו ,און באניץ פון אייער פערזענלעכע
אינפארמאציע (ווי אויך דאטא פונעם פאל וואס ווערט געהאלטן אין קאמפיוטער סיסטעם פון דער קינדאויסהאלט פראגראם) .מיר געבן
ארויס אייער אדרעס און אנדערע אידנטיפיקאציע אינפארמאציע פאר אנדערע סטעיט און פעדעראלע ביוראס נאר פאר קינדאויסהאלט
צוועקן אדער וואס איז ערלויבט געזעצלעך .אינפארמאציע ווערט נאר ארויסגעגעבן פאר אויטאריזירטע מענטשן פאר סיבות
אויטאריזירט געזעצלעך.
באניץ פון סאשעל סעקיוריטי נומערן :טיטל  IV-Dפונעם סאשעל סעקיוריטי אקט פאדערט אז סאשעל סעקיוריטי נומערן קענען גענוצט
ווערן נאר פאר טרעפן עלטערן ,פעסטשטעלן פאטערשאפט אדער אפשטאם ,און/אדער באשטעטיגן ,בייטן אדער אויספירן א באפעל פון
שטיצע; די אדמיניסטראציע פון געוויסע פובליק בענעפיט פראגראמען; אדער אנדערש ערלויבט געזעצלעך .דערצו ,סאשעל סעקיוריטי
נומערן וועלן זיין אויסגעשטעלט צו ווערן קאנטראלירט דורך דער סאשעל סעקיוריט אדמיניסטראציע.

פארזיכערונג זארגנס
ביטע מאכט זיכער צו לייענען און ענטפערן די פארזיכערונג זארגנס פראגע אויפ בלאט  A-1פון חלק  - Aאפליקאציע .אויב איר
צייכנט אפ יא אויפן פראגע ,וועט אייער לאקאלע קינדאויסהאלט שטיצ-פראגראם אפיס זיך אדורכרעדן מיט אייך וועגן אייערע זארגן און
קען אייך העלפן אויספילן אן אדרעס קאנפידענציעלע אפידייוויד מיטן געריכט .מיר קענען אייך אויך העלפן פארהיטן אייער אדרעס פון זיך
געפונען אויף דאקומענטן וואס מיר שיקן אין געריכט .מיר וועלן פארבאטן אנטפלעקן פון לאקאציע אינפארמאציע לויט אייער פארלאנג,
אדער אויב מיר געפונען אויס אז:
•איר וואוינט אין א שטובגעוואלד שיצארט;
•איר האט א באפעל פון פראטעקציע קעגן דעם צווייטן צד;
•איר האט א שטובגעוואלד רעקאמענדאציע ,אדער אנדערע געשריבענע דעקלעראציע פון א פובליק אדער פריוואטע סערוויס
פראוויידער; אדער
•א געריכט האט באשטימט אז האבן קאנטאקט מיט דעם צווייטן צד שאפט א ריזיקע פון פיזישן אדער גייסטישן שאדן פאר אייך
אדער דאס קינד.
וויכטיגע אינפארמאציע וועגן קינדאויסהאלט סערווויסעס
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סערוויסעס
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די קינדאויסהאלט פראגראם וועט צושטעלן די קינדאויסהאלט סערוויסעס פאסיג פאר אייער קעיס לויטן פעדעראלע און ניו יארק
סטעיט געעזעץ ,רעגולאציע ,און פאליסי .מיט אייער הילף און קאאפעראציע ,קענען סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט פאר אייך אזוי
לאנג ווי קינדאויסהאלט איינצאלונגען זענען פעליג און שולדיג .די פאלגנדע סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט ,לויט ווי פאסיג:
•לאקאציע פון דעם צווייטן צד ,ווי אויך באקומען אינפארמאציע וועגן אדרעסן ,ארבעט ,אנדערע מקורות פון הכנסה ,און פארמעגנס,
און העלט קעיר דעקונג;
•באשטעטיגונג פון אפשטאם פאר א קינד דורך דעם פרייוויליגן אנערקענונג פראצעס אדער דורך א געריכט-באזירטע פראצעס;
•באשטעטיגונג און/אדער בייטן א באפעל פון שטיצע ,ווי אויך באשטעטיגונג פון העלט אינשורענס דעקונג אדער קעש מעדיצינישע
הילף ,אויב שייך ,פון סיי וועלכע פון די עלטערן.
•איינמאנען אדער אויסטיילן קיינדאויסהאלט אדער קאמבינירטע קינד און מאן/ווייב שטיצע אויסגעשטעלט דורך שטיצע איינמאנען
טייל ,ווי אוויך לערנען הוצאות ,קינד-קעיר הוצאות און קעש מעדיצינישע שטיצע.
•אדורכפיר פון שטיצע התחייבותן דורך צוריקהאלטן הכנסה פון ארבעטלוין ,בענעפיטן ,אדער אנדערע הכנסות ,פעדעראלע
און סטעיט צוריקצאל אונטערשלאגן; פארכאפונג פון נכסים און לאטעריע געווינסן; קרעדיט ביורא באריכטן; אויסשליסונג פון
דער טאטע/מאמע אן אחראיות ניו יארק סטעיט דרייווערס לייסענס; און רעקאמענדאציע צו דעם ניו יארק סטעיט דעפארטמענט
פון שטייערן און פינאנצן פאר איינמאנען .געריכט-באפוילענע העלט אינשורענס בענעפיטן ווערן אויך דורכגעפירט דורך דער
קינדאויסהאלט פראגראם;
•איינגעבן און שטעלן פאר א משפט די געזעץ-ברעכונג פעטיציע; און
•העלפן מאכן אן עקזעסטירענדיגע באפעל פון שטיצע ווערן באצאלט דורך דער שטיצע איינמָאן אפטייל.
אלע אויבנדערמאנטע סערוויסעס ווערן אויך צוגעשטעלט צו עלטערן וואס וואוינען אין אנדערע קאונטיס ,סטעיטס און טייל לענדער.

אפשטאם פעסטשטעלונג
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אייער קינדאויסהאלט קעיס קענען ווערן פארמאכט פאר סיבות וואס זענען כולל אבער נישט באגרעניצט צו:
•מ'קען נישט באשטעטיגן דעם אפשטאם;
•מ'קען נישט טרעפן דעם צווייטן צד נאך שטארקע באמיאונגן אדער איז אין תפיסה אן האפענונג פון ווערן באפרייט ,אן אייביגער
אינוואליד אן קיין יכולת צו צאלן אויסהאלט ,אדער געפונט זיך אין א אינסטיטוציע;
•דער אפנעמער פון סערוויסעס פעלט צו קאאפערירן אדער צושטעלן אינפארמאציע וואס איז נייטיג פארן נעקסטן שריט צו
צושטעלן סערוויסעס.
•דער אפנעמער פון סערוויסעס פארלאנגט שריפטלעך אדער בעל-פה צו פארמאכן דעם קעיס; אדער
•די קינדאויסהאלט פראגראם קען נישט קאנטאקטן דעם אפנעמער פון די סערוויסעס.

פעסטשטעלן דעם אפשטאם איז דער פראצעס פון באשטימען די לעגאלע עלטערן פונעם קינד .זיין א לעגאלע טאטע/מאמע מיינט
אז איר האט רעכט אלץ טאטע/מאמע און פאראנטווארטלעכקייטן צו אייער קינד ,אזוי ווי דאס רעכט צו וועלן האבן אויפזיכט אדער
וויזיטאציע און דער אחריות פאר אייער קינדס קעיר און שטיצע ,אריינגערעכנט פינאציעלע און מעדיצינישע שטיצע .אן אזוי גערופענע
אדער פלאנירטע טאטע/מאמע האט נישט קיין שום רעכטן אדער אחריות פון קינד ביז אפשטאם ווערט באשטעטיגט.
אין ניו יארק סטעיט ,קען אפשטאם ווערן באשטעטיגט אין איינע פון די פאלגנדע וועגן:
•נוצן דעם פרייוויליגן באשטעטיגונגס פראצעס.
•איינגעבן א פעטיציע מיטן פאמיליע געריכט אז דער געריכט זאל באשטימען פאטערשאפט און ארויסגעבן א באפעל פון פארבינדונג,
אדער איינגעבן א פעטציע פארן געריכט צו באשטימען פאטערשאפט און ארויסגעבן א פסק פון פאטערשאפט.
•ביי א הסכם פון במקומשאפט ,אדער אין א רעקארד וואס ווייזט דער הסכמה פון די עלטערן צו נוצן צוגעהאלפענע קינדלען.
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קינדאויסהאלט התחייבותן

קינדאויסהאלט פראצענטן

דער עיקר קיינדאויסהאלט אחריות רעכענט אריין א פראצענט-באזירטע
חוב ,א פראוויזיע פאר העלט אינשורענס דעקונג און/אדער א קעש
מעדיצינישע שטיצע ,קינדאויסהאלט הוצאות ,און לערנען הוצאות פארן
קינד ,אויב עס ווערט אזוי באשלאסן דורכן געריכט (פאמיליע געריכט
אקט §  413און שטוב באציאונג געזעץ § .)240

 1קינד
 2קינדער
 3קינדער
 4קינדער
 5אדער מער

17%
25%
29%
31%
כאטש 35%

דער פראצענט דירעקטיוו גילט אויף די צוזאמענגעשטעלטע עלטערנס הכנסה ביז  .$154,000איבער ( $154,000וואס וועט
ווערן געהעכערט אין  2022און יעדע צוויי יאר דערנאך מיט ענדערונגען אין דעם קאנסומענטן-פרייזאינדעקס פאר אלע שטאטישע
קאנסומענטן [ ]CPI-Uדער געריכט באשטעטיגט אויב צו נוצן דעם פראצענט דירעקטיוו .דאס געריכט קען זיך אוועקקערן פון דעם
פראצענט-באזירטע התחייבות וואס איז אוועקגעשטעלט אויף די פאקטארן באשריבן אין פאמיליע געריכט אקט § ) 413(1)(fאון
שטוב באציאונג געזעץ § ).240(1-b)(f
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קנאפע הכנסה התחייבות :אויב דער טאטע/מאמע אן אחריות האט הכנסה וואס איז באשטימט צו זיין ביי אדער אונטער דער
פעדעראלער ארעמקייט שטאפל פון אן איינצעלער מענטש ,איז דער אנגענומענער סומע פון שטיצע  $25א חודש .ווען די הכנסה
איז ביי אדער אונטער די זעלבסט-שטיצע רעזערוו ( 135%פון דער פעדעראלער ארעמקייט שטאפל) ,אבער אריבער דער ארעמקייט
שטאפל ,איז דער אנגענומענער סומע פון שטיצע  $50א חודש.
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לעבנס-הוצאה פארריכטונג ( :)COLAא באפעל איז פאסיג פאר  COLAווען עס איז כאטש צוויי ( )2יאר אלט און דער סומע פון דעם
דורכשניטלעכן יערלעכן פראצענט ענדערונג אין דער  CPI-Uאיז גלייך צו אדער גרעסער פון צען ( )10פראצענט זינט דעם באפעל
איז ארויסגעגעבן געווארן ,דאס לעצטע מאל געביטן ,אדער דאס לעצטע מאל פארראכטן .יעדע צוויי יאר וועט אייער חשבון ווערן
איבערגעקוקט צו באשטימען אויב אייער באפעל איז פאסיג פאר א  COLA .COLAפארריכטונגען ווערן געמאכט ָאן גיין אין געריכט .א
מעלדונג ווערט געשיקט צו ביידע צדדים ווען א באפעל איז פאסיג פאר א  COLAאון יעדער צד קען פארלאנגען דעם פארריכטונג.
מאדיפיקאציעס פון באפעלן :די קינדאויסהאלט פראגראם קען אייך העלפן איינגעבן א פעטיציע צו בייטן אייער באפעל פון שטיצע,
אויב מ'דארף .יעדער צד האט דאס רעכט צו זוכן א מאדיפיקאציע פונעם באפעל פון שטיצע אויפן סמך פון ווייזן א ממשות'דיגע
ענדערונג אין אומשטאנדן אדער אנדערע מצבים צוגעשטעלט אין פאמיליע געריכט אקט § ).451 (2)(b
דאס רעכט פאר אינפארמאציע וועגן לעגאלע פראצעסן :איר האט דאס רעכט צו ווערן אינפארמירט פון דער צייט ,דאטום,
און פלאץ פון סיי וועלכע געריכט פראצעסן וואס האט א שייכות מיט אייך .איר וועט ווערן צוגעשטעלט מיט א קאפיע פון סיי
וועלכן באפעל וואס באשטעטיגט ,מאדיפיצירט ,פארריכט אדער פירט אדורך א באפעל פון שטיצע ,אדער א באפעל וואס ווארפט
אפ די פאטיציע.

די פארטיילונג פון צאלונגען

שטיצע צאלונגען ווערן פארטיילט לויט די פעדעראלע און ניו יארק סטעיט פארטיילונג געזעצן.
•אויב דער טאטע/מאמע וואס נעמט אחראיות האט קיינמאל נישט באקומען קיין צייטווייליגע הילף ,וועלן זיי באקומען אלע
שטיצע וואס איז געווארן אפגענומען און פעליג ,אויסער דעם יערלעכן סערוויס אפצאל און דעם ארויסבאקום פון הוצאות פאר לעגאלע
סערוויסעס ,אויב שייך.
•אויב דער טאטע/מאמע וואס נעמט אחראיות האט פריער באקומען צייטווייליגע שטיצע ,וועלן די קינדאויסהאלט שטיצע
אפגענומען ,ווערן ערשט גענוצט צו צאלן די לעצטע שטיצע דערנאך צאלונגען פון הינטערשטעליגע /פארשפעטיגטע שטיצע שולדיג
פאר טאטע/מאמע וואס נעמט אחראיות און דערנאך הינטערשטעליגע/פארשפעטיגטע שטיצע שולדיג פארן סאשעל סערוויסעס
דיסטריקט .אפגענומענע געלטער באקומען פון פעדעראלע שטייער צוריקצאל קאמפענסירונג וועט קודם ווערן באצאלט נאכצוקומען
שטיצע וואס זענען הינטערשטעליג/פארשפעטיגט שולדיג פארן סאשעל סערוויסעס דיסטריקט און דערנאך פאר שטיצע וואס איז
הינטערשטעליג/פארשפעטיגט שולדיג פארן טאטע/מאמע וואס נעמט אחראיות.

צוריק באקומען פון איבערצאלונגען
די קינדאויסהאלט פראגראם מאנט איין קינדאויסהאלט צאלונגען פאר אייערטוועגן און שיקט עס צו אייך .זעלטן מאכט זיך ,אן איבערצאלונג
קען פאסירן צוליב א פאלשע אדרעסירטע איינצאלונג (געלטער וואס ווערט געשיקט צו א נישט ריכטיגן מענטש) אדער אן אומפינאנצירטן
צאלונג (אן איינצאלונג וואס קומט צוריק פון דעם שיקערס באנק) ,צווישן אנדערע סיבות .אויב עס טרעפט זיך די סיטואציעס:
•עס איז אייער אחראיות צוריקגעבן אדער צוריקצאלן די געלטער.
•מיר וועלן אייך קאנטאקטן און אפמאכן צוריק צו צאלן דעם סכום איבערגעצאלט אדער אין אן איינמאליגע אויסצאלונג אדער,
אויב איר פארלאנגט ,צוריקהאלטן פינף און צוואנציג ( )25פראצענט פון איינמאנונגען ביז דער איבערצאל ווערט אפגעצאלט.
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לעגאלע סערוויסעס
אפליקאנטן קענען פאדערן לעגאלע סערוויסעס צו פעסטשטעלן פאטערשאפט אדער צו באשטימען ,בייטן ,אדער אדורכפירן א קינדאויסהאלט
באפעל .אויב איר בעט לעגאלע סערוויסעס ,וועט איר צו וויסן געטאן ווערן פון דער קינדאויסהאלט פראגראם פונעם קאסט פאר אזעלכע
סערוויסעס ,וואס בייטן זיך לויט דער לאקאלער קינדאויסהאלט פראגראם אפיס (זעט דעם נעקסטן טייל).
•דער אדוואקאט צוגעטיילט צו אייער קעיס איז דער לעגאלע רעפרעזענטיטיוו פון דער קאמישענאר פון די סאשעל סערוויסעס דעסטריקט און
רעפרעזענטירט אייך נישט פערזענלעך.
•ענינים פון אויפזיכט אדער וויזיטאציע,פארהאנדלען אדער אנצייכענען במקומשאפט אפמאכן ,אדער אנדערע ענינים נישט שייך צו
קינדאויסהאלט וועט נישט ווערן באהאנדלט ביים אדוואקאט פון דעם סאשעל סערוויסעס דיסטריקט.
•אלע אינפארמאציעס ,געשריבענע אדער בעל-פה ,וואס איר שטעלט צו פאר דעם סעשאל סערוויסעס דיסטריק'ס אדוואקאט אדער
פערסאנאל וועט נישט בלייבן קאנפידענציעל ,ווי אויך אינפארמאציע וואס ווייזט וועלפער שווינדל אדער קינד מוטשן.

קאסט צוריק באקום פאר לעגאלע סערוויסעס
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לעגאלע סערוויסעס ווערן צוגעשטעלט פאר אפליקאנטן ווען זיי פארענדיגן דאס רעכט צו באקומען צוריק אפמאך פאר לעגאלע סערוויסעס
(.)LDSS-4920
•די קאסט פאר לעגאלע סערוויסעס וועלן ווערן אפגענומען דורך דער קינדאויסהאלט פראגראם אויפן פרייז פון  25%פון אייער יעצטיגער
שטיצע התחייבות.
•אויב איר זענט דער טאטע/מאמע אן אחראיות ,וועט דער קאסט פאר לעגאלע סערוויסעס ווערן צוריקגעצאלט אויפן פרייז פון  25%פון דער
יעצטיגע שטיצע התחיבות אדער צאלונגען וואס איר זענט געפאדערט צו מאכן ,און וועט ווערן צוגערעכענט צו דער שטיצע התחייבות וואס
איר צאלט ביז דער קאסט איז אפגעצאלט.
•אלע שטיצע הינטערשטעליגע/פארשפעטיגטע שטיצע וועט אינגאנצן באצאלט ווערן איידער די קאסט פאר לעגאלע סערוויסעס זענען אויסגעגליכן.
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יערלעכע סערוויס אפצאל

אויב דער טאטע/מאמע וואס נעמט אחראיות באקומט קינדאויסהאלט סערוויסעס און האט קיינמאל נישט באקומען קיין הילף דורכן צייטווייליגער
הילף פאר נויטיגע פאמיליעס ( )TANFפראגראם אין ניו יארק סטעיט אדער סיי וועלכע אנדערע סטעיט ,און קינדאויסהאלט ווערט באצאלט צו
דער פאמיליע ,וועט א יערלעכע סערוויס אפצאל פון  $35ווערן צוגעשאצט אויב ער נעמט אפ מער ווי  $550שטיצע אין א פעדעראלן שטייעריאר
( 1אקטאבער  30 -סעפטעמער) .אויב דער טאטע/מאמע וואס נעמט אחראיות האט קינדאויסהאלט קאנטעס מיט מער ווי אייין טאטע/מאמע אן
אחריות און וועלכער מער פון  $550איז איינגעמאנט ,וועט עקסטער  $35געלט ווערן אפגעשאצט פאר יעדער קאנטע.

קאסטעמער סערוויס

איר קענט באקומען נאך אינפארמאציע וועגן קינדאויסהאלט ווי אויך צאלונגען און חשבון אינפארמאציע אנליין ביי childsupport.ny.gov
אדער דורך רופן דעם ניו יארק סטעיט קינדאויסהאלט דעם ניו יארק סטעיט קינדאויסהאלט הילפליין - 866-875-9975 :TTY( 888-208-4485
טויבע סערוויס  .)http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providersא פערזענלעכע אידענטיפיקאציע נומער ( )PINאיז געפאדערט
אויפצועפענען אייער אנליין קינדאויסהאלט חשבון .איר וועט באקומען אייער  PINאין פאסט ווען אייער קינדאויסהאלט חשבון ווערט באשטעטיגט.
עס איז אין אייער בעסטן אינטערעס נאכצוקוקן אייער חשבון צו מאכן זיכער אז די צאלונגען ווערן באקומען באצייטנס און דעם פולן סכום.
איר מוזט האלטן אייער אדרעס און קאנטאקט אינפארמאציע קראנט ,וואס איר קענט טון דורך רופן דעם קינדאויסהאלט הילפליין אדער דורך
קאנטאקטן אייער לאקאלע קינדאויסהאלט פראגראם אפיס .די קאנטאקט אינפארמאציע פאר אייער לאקאלע קינדאויסהאלט שטיצע פראגראם,
ווי אויך אן אימעיל לינק ,קען מען געפונען ביי https://www.childsupport.ny.gov/DCSE/LocalOffices

מעלדונג קעגן דיסקרימינאציע
ניו יארק סטעיט טוט פארבאטן צו דיסקרימינירן לויט דער ראסע ,קאליר ,נאציאנאלע אפשטאם ,דיסעביליטי ,עלטער ,מין און ,אין געוויסע פעלער,
רעליגיע אדער ּפָאליטישע גלויבונגען .ניו יארק סטעיט טוט אויך פארבאטן דיסקרימינירונג לויט דזשענדער אידנטיטעט ,טראנסדזשענדער
סטאטוס ,דזשענדער דיספָאריע ,סעקסועלע ָאריענטאציע ,חתונה סטאטוס ,משפחה ַאביוז געליטענע סטאטוס ,פראבלעמען וואס זענען פארבינדן
מיטן זיין טראגעדיג גענעטישע אייגנשאפטן וואס שטעלן אויס צו געוויסע פראבלעמען ,ארעסט אדער באשולדיגונגען אין דער פארגאנגענהייט,
פאמיליע סטאטוס ,און זיך אפרעכענען פארן זיך קעגנשטעלן צו אומגעזעצליכע דיסקרימינירע מנהגים .פאר מער אינפארמאציע ווי אזוי איינצוגעבן
א דיסקרימינאציע טענה ,ביטע באזוכט .childsupport.ny.gov
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טייל  - Aאפליקאציע
ספעצילע הילף
 .1aוואס איז דער הויפט שפראך וואס איר רעדט?
English

Español

中文

ربية

বাঙালি

한국어

Kreyòl Ayisyen

אנדערע

РУССКИЙ

 .1bוואס איז דער הויפט שפראך וואס איר לייענט?
 .2צי דארפט איר הילף מיטן שפראך?

ניין

יא

 .3צי האט איר א דיסאביליטי וואס האלט אייך צוריק פון אויספילן די אפליקאציע אדער ווערן אויסגעפרעגט?

ניין

יא

אויב יא ביטע לאזט אונדז וויסן ווָאסער הילף איר דארפט?

פארזיכערונג זארגנס (זעט בלאט  1פון די וויכטיגע אינפארמאציע וועגן קינדאויסהאלט סערווויסעס פאר נאך אינפארמאציע)
יא
איר פילט אז אייער זיכערקייט אדער די זיכערקייט פון אייער קינד איז רעזיקירט אויב איר בעט קינדאויסהאלט סערוויסעס?

איך בין דער
(צייכנט אפ איינס):

אר
נ

אפליקאנט אינפארמאציע

אויפזיכט טאטע/מאמע

גארדיען  -קרובישאפט:

טאטע/מאמע אן אחריות

אזוי גערופענע טאטע/מאמע

פלאנירטע טאטע/מאמע

ניין

קינד

אויב איר זענט דער טאטע/מאמע וואס נעמט אחריות ,דער גארדיען ,אדער דאס קינד ,פילט אויס אן עקסטערע אפליקאציע פאר יעדן צווייטן צד.

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

קינדאויסהאלט היסטאריע
באקומט איר יעצט קינדאויסהאלט סערוויסעס?
אויב יא ,וואו?

יא

קַאונטי

ניין

סטעיט

האט איר באקומען קינדאויסהאלט סערוויסעס אין דער פארגאנגנהייט?
אויב יא ,וואו?

קַאונטי

יא

ניין

סטעיט

פובליק הילף היסטאריע
זענט איר יעצט אן אפליקאנט פון ,אדער באקומט פובליק הילף בענעפיטן ?
אויב יא ,וואו?

קעיס #

קַאונטי

יא

קעיס #

ניין

סטעיט

קעיס #

אויב יא ,שטעלט אייך אפ .א  LDSS-5145רעקאמענדאציע פאר קינדאויסהאלט סערוויסעס איז געפאדערט.

יא

האט איר באקומען אין דער פארגאנגענהייט פובליק הילף בענפיטן אונטערן צייטווייליגע הילף פאר נויטיגע פאמיליעס ( )TANFפראגראם?
אויב יא ,וואו?

סטעיט

קַאונטי

ניין

קעיס #

דאטום ווען לעצטע מאל באקומען הילף חודש/טאג/יאר
לעגאלער נאמען
ערשט

מיטל

SSN/ITIN

סופיקס

לעצט

מין

באקאנט מיטן נאמען אדער אן אנדער נאמען
(למשל  ,מיידל נאמען)

געבורטסטאג (חודש/טאג/יאר)
נקיבה

ראסע-עטנישע פארבינדונג (ברירה'דיג)
שווארץ אדער אפריקאנער אמעריקאנער
אזיאנער
נעיטיוו אמעריקאנע (אינדיען( אדער נאטיוו פון אלאסקע

זכר

נישט-צווייאיק/אנדערע

שפאניש אדער לאטיינער/ין

ווייס ,נישט שפאני

(פעסיפיק איילענדער נאטיוו פון האווייאו אדער פאסיפישן אינזל

וואויןאדרעס
אויפן אדרעס פון:

פאסט אדרעס (אויב אנדערש ווי דעם וואוין אדרעס)
אויפן אדרעס פון:

גאס

גאס

שטאק/אפט

סיטי

סטעיט זיּפ

שטאק/אפט

סיטי

אנדערע

סטעיט זיּפ
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קאנטאקט אינפארמאציע
היים טעלעפאן #
פרעפערענץ

מאביל טעלעפאן #
מאביל

היים

אן אנדערע קאנטאקט
ערשט

אנדערע טעלעפאן#

אנדערע

אימעיל אדרעס
אינדערפרי

די בעסטע צייט צו רופן
לעצט

מיטל

גאס

נאכמיטאג
סופיקס

סיטי

קרובישאפט
טעלפאן #

סטעיט זיּפ

הייראט סטאטוס צום צווייטן צד
זענט איר אמאל געעוען פארהייראט מיטן צווייטן צד?
ארט פון חתונה

ניין

יא

סיטי

דאטום פון חתונה
סטעיט

לאנד

צעשיידט

נאמען פון געריכט

נאמען פון געריכט

סטעיט

גע'גט

דאטום פון גט

נאמען פון געריכט

סטעיט

אר
נ

ווארטנדיג אויפן גט

נאמען פון געריכט

סטעיט

הייראט סטאטוס צן איינעם וואס איז נישט דער צווייטער צד
איז דער אפליקאנט אמאל געווען פארהייראט צו איינעם וואב איז נישט דער צווייטער צד פונעם קינד אויסגערעכנט אין דער אפליקאציע?
פון ווען

ביז ווען

נאמען פון מאן/ווייב

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

פון ווען

ביז ווען

נאמען פון מאן/ווייב

העלט קעיר דעקונג אינפארמאציע
טוט דער אפליקאנטס ארבעטסגעבער/ארגאניזאציע אנבאטן צו צושטעלן העלט אינשורענס בענעפיטן?
איז דער אפליקאנט איינגעשריבן?

יאר (זייט מסביר)
ניין
אומבאקאנט

איינצעלע דעקונג

פאמיליע דעקונג

זייט ממשיך צו בלאט A-3

A-2

יא

ניין

אומבאקאנט

יא

ניין

)LDSS-5143-YI (Rev. 02/21

אנדערע צד אינפארמאציע
דער אנדערער צד איז (צייכנט אפ איינס):
לעגאלער נאמען
ערשט

טאטע/מאמע אן אחריות
אויפזיכט טאטע/מאמע

לעצט

SSN/ITIN

סופיקס

מין
זכר

ראסע-עטנישע פארבינדונג ברירה'דיג
שווארץ אדער אפריקאנער אמעריקאנער
אזיאנער
הויפט שפראך
באשרייבונג
די הייך

פיס

סימנים

שּפַאניש

אינטשעס

צייכענס

(פעסיפיק איילענדער נאטיוו פון האווייאו אדער פאסיפישן אינזל

פונט

קאליר פון האר

קאליר פון די אויגן

ניין

אר
נ

פעיסבאק

טוויטער

אינסטאגראם

צווייטער צד טאטע/מאמע אינפארמאציע
אדרעס
נאמען

געבורטספלאץ

אדרעס

אנדערע

נאכמיטאג

סטעיט

דאטום פון לעצטן קאנטאקט
חודש/טאג/יאר

לאנד

קרובישאפט פון צווייטן צד צום אפליקאנט.
געוועזענע טאטע/מאמע
טאטע/מאמע
געוועזענע פארטנער
פארטנער
יעצטיגע

עלטערן
אנדערע

פאסט אדרעס (אויב אנדערש ווי דער וואוין אדרעס)
אויפן אדרעס פון:

לעצטע באקאנטע

גאס

גאס

שטאק/אפט

סיטי

היים

שטאק/אפט

סטעיט זיּפ

קאנטאקט אינפארמאציע
היים טעלעפאן #
פרעפערענץ

טעלפאן #

קרובישאפט

מאביל טעלעפאן #

סיטי

וואוין אדרעס
אויפן אדרעס פון:

טעלפאן #

קרובישאפט

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

נאמען

אנדערע

מאלט אויס

יא (פעסטיגט צו א בילד)

סאשעל מעדיע אינפארמאציע

ווייס ,נישט שפאניש

אנדערע (ספעציפיצירט)

וואג

טאטוס

נישט-צווייאיק/אנדערע

שפאניש אדער לאטיינער/ין

נעיטיוו אמעריקאנע (אינדיען( אדער נאטיוו פון אלאסקע
ענגליש

באקאנט אונטערן נאמען/אן אנדער נאמען
(למשל ,מיידל נאמען)

געבורטסטאג (חודש/טאג/יאר)
נקיבה

בילד

אזוי גערופענע טאטע/מאמע
גַארדיען

מיטל

פלאנירטע טאטע/מאמע

מאביל

באשעפטיגונג
דער צווייטער צד ארבעט יעצט?
דער צווייטער צד ארבעט פאר זיך?
ארבעטגעבער/ביזנעס נאמען

ניין

יא
יא

ניין

סיטי

אנדערע טעלעפאן#

אימעיל אדרעס

די בעסטע צייט צו רופן
אומבאקאנט

אינדערפרי

לעצטע דאטום געארבעט

אומבאקאנט
יעצטיגע

ארבעטגעבער/ביזנעס אדרעס
גאס

סטעיט זיּפ

סיטי

ארבעטס טיטל/.פאך

לעצטע באקאנטע
טעלפאן #

סטעיט זיּפ

יערלעכער פארדינסט

$

וואכנטלעכן בענעפיט

צי באקומט דער צווייטער צד  NYSארבעטסלאזע אינשורענס בענעפיטן (?)UIB
איז דער צווייטער זייט א מיטגליגד פון אן ארבעטס יוניאן/ארגענעזאציע?

יא

יא
ניין

ניין

אומבאקאנט

אומבאקאנט $
נאמען:
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הייראט סטאטוס צו איינעם אנדערש ווי דער אפליקאנט
איז דער צווייטער צד פארהייראט צו איינעם אנדערש ווי דער אפליקאנט?

יא

נאמען פון מאן/ווייב

אדרעס

אימעיל אדרעס

טעלפאן #

סטאטוס פון זיין אין תפיסה
איז דיר צווייטער צד אין תפיסה?

ניין

יא

אומבאקאנט

נאמען פון פאסיליטי
פאסיליטי אדרעס

ניין

דער ארעסטאנט #
סטעיט

סיטי

לאנד

זיּפ

העלט קעיר דעקונג אינפארמאציע
טוט דער צוויטער צדס ארבעטסגעבער/ארגאניזאציע אנבאטן אדער שטעלט צו העלט אינשורענס בענעפיטן?
איז דער צווייטער צד איינגעשריבן?

יא (זייט מסביר)

פאמיליע דעקונג

איינצעלע דעקונג

אומבאקאנט

יא

ניין

ניין

אומבאקאנט

אויטא אינפארמאציע
מארקע
ליס

ביזנעס אויטא

יאר

סטעיט

לייסענס שילד

אר
נ

אייגן

מאדעל

קאליר

נאך אינפארמאציע (למשל ,פארמעגנס ,אנדערע קאנטאקטן)

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

אפליקאציע/פעסטשטעלונג פאר קינדאויסהאלט סערוויסעס
מיטן אונטערשרייבן אונטן ,פארשטיי איך און בין מסכים אז:

איך אפליקיר פאר קינדאויסהאלט סערוויסעס לויטן ניו יארק סטעיט סאשעל סערוויסעס געזעץ טייל  111-gאון אונטער טיטל  IV-Dפון דער פעדעראלע
סָאשעל סעקיוריטי אקט .איך טו דערמיט שטיצן און אפירמירן אונטער שטראף פאר פאלש עדות זאגן ,אז די אינפארמאציע וואס איך האט צוגעשטעלט און סיי
וועלכע דאקומענטן וואס זענען מצורף געווארן ,זענען איבערגעקוקט געווארן ביי מיר און ווי ווייט איך ווייס און גלויב איז אמת און ריכטיג .איך וועל קאאפערירן מיט
דער קינדאויסהאלט פראגראם אין איר מי צו צושטעלן סערוויסעס ,און איך בין מסכים צו זאגן מיין לאקאלע קינדאויסהאלט פראגראם אפיס נייע און געענדערטע
אינפארמאציע וואס האט א שייכות צו דער אינפארמאציע וואס כ'האב שוין צוגעשטעלט.
איך וועל נישט אננעמען געריכט-באפוילענע קינדאויסהאלט צאלונגען דירעקט פון דעם טאטע/מאמע אן אחריות אדער אויב עס איז דערהאלטן געווארן ,וועל איך
עס זאפארט איבערשיקן צום ניו יארק סטעיט קינדאויסהאלט פראצעסיר צענטער.P.O. Box 15363, Albany, NY, 12212-5363 ,
איך האב באקומען די וויכטיגע אינפארמאציע וועגן קינדאויסהאלט סערווויסעס וואס איז כולל איינפארמאציע וועגן צוריקגעבן איבערגעצאלטע געלטער .איך
פארשטיי אז אין זעלטענע אופנים מאכט זיך ,אן איבערצאלונג קען פאסירן צוליב א פאלשע אדרעסירטע איינצאלונג (געלטער וואס ווערט געשיקט צו א נישט
ריכטיגן מענטש) אדער אן אומפינאנצירטן צאלונג (אן איינצאלונג וואס קומט צוריק פון דעם שיקערס באנק) ,צווישן אנדערע סיבות .איך פארשטיי ווייטער אז
עס איז מיין אחריות אפצוגעבן אדער צוריקצאלן די געלטער און איר וועט מיך קאנטאקטן אומצוקערן די הוצאות .איך קען צוריקצאלן דעם איבערגעצאלטן סכום
אין אן איינמאליגע אויסצאלונג אדער איך קען פארלאנגען איר זאלט צוריקהאלטן  25%פון די איינמאנונגען ביז דער איבערצאל ווערט אפגעגעבן .די הסכמה
צוריקצוהאלטן  25%פון צוקונפדיגע צאלונגען איז אפציענאל.
איך פארשטיי אז די קינדאויסהאלט פראגראם קען שיקן עלעקטראנישע קארעספאנדענץ ,ווי אויך דורך אימעיל ,טעקסט מעסידזשעס און אנדערע מעטאדן וואס
געפונט זיך אונטערן האנט .צו פארזיכערן קאנפידענציאלקייט ,פארשטיי איך אז איך בין אחראי צו צושטעלן א פארזיכערטע ,גילטיגע און אקטיווע איימעיל אדרעס
אוון מאביל טעלעפאן נומער ,און צו לאזן וויסן די לאקאלע קינדאויסהאלט פראגרם אפיס אויב די אינפארמאציע טוישט זיך.
צייכנט אפ דאס קעסטעלע אויב איר ווילט נישט באקומען עלעקטראנישע קארעספאנדענץ.
צייכט אפ דאס קעסטעלע אויב איר ווילט בעטן לעגאלע סערוויסעס .אן אפמאך פון דעם רעכט פון צוריקבאקומען פאר לעגאלע סערוויסעס ()LDSS-4920
וועט ווערן צוגעשטעלט פאר אייך אויסצופילן.
דאטום פון אפליקאציע

אונטערשריפט פון אפליקאנט
שרייבט ארויס דעם נאמען
נאר פאר ביורא באניץ
דאטום דערהאלטן די אפליקאציע

 NYקעיס אידענטיפיצירער

דערמאנונג :קוקט איבער די פארזיכערונג זארגנס אויף בלאט  A-1און שאצט אפ אויב איר דארפט .FVI
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טייל  - Bקינד אינפארמאציע
(פאר יעדעס קינד מיטן צווייטן צד)

נאמען פון קינד #01
ערשט
SSN/ITIN

מיטל

לעצט

מין

סופיקס
דער לעצטער טערמין

געבורטסטאג (חודש/טאג/יאר)
זכר

נקיבה
נאמען פון טאטע/מאמע
טאטע/מאמע  1ערשט
טאטע/מאמע  2ערשט
קינדס געבורטסארט
שפיטאל

נישט געבוירן

נישט-צווייאיק/אנדערע
מיטל

לעצט

מיטל

לעצט
סיטי

סטעיט לאנד

אנדערע צד קרובישאפט צום קינד
שטיפ-טאטע/מאמע
עלטערן
עלטערענס הייראט סטאטוס
צי זענען די אויבנדערמאנטע עלטערן געווען פארהייראט בשעת אדער נאכן קינדס געבורט?
אומבאקאנט
ניין
יא ,אבער נישט איינעם צו אנדערן
יא ,איינעם צום אנדערן

פלאנירטע טאטע/מאמע

אזוי גערופענע טאטע/מאמע

אויב יא ,איינער צום צווייטן ,גייט צו דעם באפעל פאר שטיצע אינפארמאציע פראגעס .אנדערש גייט צו דעם אפשטאם פעסטשטעלונג פראגעס.

אר
נ

אפשטאם פעסטשטעלונג
איז אפשטאם געווארן פעסגעשטעלט?
יא  -פילט אויס אפשטאם פעסטשטעלונג פראגעס.

ניין  -גייט צו דער סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס.
אומבאקאנט  -גייט צו דער סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס.

איר דארפט נישט אויספילן די סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס

ווי אזוי איז אפשטאם געווארן פעסטגעשטעלט?
געווארן פעסטגעשטעלט אין געריכט אין

אנערקענונג פון עלטערשאפט/אפשטאם אויף

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

נאמען פון געריכט

במקומשאפט/צוגעהאלפענע קינדלען אפמאך

אין וועלכע קאונטי ,סטעיט ,און לאנד איז דער עלטערשאפט געווארן באשטעטיגט?
קַאונטי

סטעיט

וואו איז זי טראגעדיג געווארן מיטן קינד?

סטעיט

לאנד

לאנד

סטעיט פון יוריסדיקציע
צי האט די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע צוגעשטעלט טראג-השגחה הוצאות אדער שטיצע פארן קינד?
צי האט דער אזוי גערופענער טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע געוואוינט מיטן קינד אין ניו יארק סטעיט?

יא

יא

ניין

צי וואוינט דאס קינד אין ניו יארק סטעיט צוליב אקטן אדער אנווייזונגען פון די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע ?

באפעל פון שטיצע אינפארמאציע
איז פארהאן א באפעל פאר שטיצע פארן קינד?
יא
איז העלט אינשורענס באשטעלט?
דער סכום פון התחייבות

$

יא
ניין

וואכענטליך

ניין
אומבאקאנט

אומבאקאנט

אלע צוויי וואכן

ניין

אומבאקאנט

אומבאקאנט
יא

ניין

אומבאקאנט

אויב ''יא'' וואס איז דער דאטום פון דעם באפעל?

חודש'לעך

צוויי מאל א חודש

אנדערע

דער געריכט וואס האט ארויסגעגעבן דעם באפעל
אנדערע
העכסטע געריכט
פאמיליע
קַאונטי
העלט קעיר דעקונג אינפארמאציע
יא
האט דאס קינד העלט קעיר דעקונג?
אויב ''יא'' אידענטיפיצירט דער סארט דעקונג.

לאנד

סטעיט
אומבאקאנט

ניין
פריוואט  -גייט צו העלט אינשורענס בענעפיטןן פראגעס.
פובליק  -גייט צו פובליק העלט קעיר דעקונג פראגעס.

העלט אינשורענס בענעפיטן
ווער שטעלט צו דאס קינדס פריוואטע העלט קעיר דעקונג?
טאטע/מאמע אן אחריות אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע
גַארדיען
טאטע/מאמע וואס נעמט אחריות
אנדערע
אומבאקאנט
שטיפ-טאטע/מאמע
נאמען פון אינשורענס פירמע
גאס
פובליק העלט קעיר דעקונג
ווייזט אן דער סארט פובליק העלט דעקונג:
קינדהעלט ּפלָאס ()CHPlus
מעדיקעיד
אנדערע

פאליסי#
שטאק/אפט/סוויט

 CHPlusחודש'ליך צעשטייער

גרופע#
סיטי

סטעיט זיּפ

$
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טייל  - Bקינד אינפארמאציע (המשך)

נאמען פון קינד #02
ערשט
SSN/ITIN

מיטל

לעצט

מין
זכר

נקיבה

געבורטסטאג (חודש/טאג/יאר)
נישט געבוירן

נישט-צווייאיק/אנדערע

נאמען פון טאטע/מאמע
טאטע/מאמע  1ערשט
טאטע/מאמע  2ערשט
קינדס געבורטסארט
שפיטאל

סופיקס

מיטל

לעצט

מיטל

לעצט
סיטי

דער לעצטער טערמין

סטעיט לאנד

אנדערע צד קרובישאפט צום קינד
שטיפ-טאטע/מאמע
עלטערן
עלטערענס הייראט סטאטוס
צי זענען די אויבנדערמאנטע עלטערן געווען פארהייראט בשעת אדער נאכן קינדס געבורט?
אומבאקאנט
ניין
יא ,אבער נישט איינעם צו אנדערן
יא ,איינעם צום אנדערן

פלאנירטע טאטע/מאמע

אזוי גערופענע טאטע/מאמע

אויב יא ,איינער צום צווייטן ,גייט צו דעם באפעל פאר שטיצע אינפארמאציע פראגעס .אנדערש גייט צו דעם אפשטאם פעסטשטעלונג פראגעס.

אר
נ

אפשטאם פעסטשטעלונג
איז דער אפשטאם געווארן פעסגעשטעלט?
יא  -פילט אויס אפשטאם פעסטשטעלונג פראגעס.

ניין  -גייט צו דער סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס.
אומבאקאנט  -גייט צו דער סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס.

איר דארפט נישט אויספילן די סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס

ווי אזוי איז דער אפשטאם געווארן פעסטגעשטעלט?
געווארן פעסטגעשטעלט אין געריכט אין
אנערקענונג פון עלטערשאפט/אפשטאם אויף

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

נאמען פון געריכט

במקומשאפט/צוגעהאלפענע קינדלען אפמאך

אין וועלכע קאונטי ,סטעיט ,און לאנד איז דער עלטערשאפט געעווארן באשטעטיגט?
קַאונטי

סטעיט

סטעיט

לאנד

לאנד

וואו איז זי טראגעדיג געווארן מיטן קינד?
סטעיט פון יוריסדיקציע
צי האט די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע צוגעשטעלט טראג-השגחה הוצאות אדער שטיצע פארן קינד?
צי האט די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע געוואוינט מיטן קינד אין ניו יארק סטעיט?

יא

ניין

צי וואוינט דאס קינד אין ניו יארק סטעיט צוליב אקטן אדער אנווייזונגען פון די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע ?

באפעל פון שטיצע אינפארמאציע
איז פארהאן א באפעל פאר שטיצע פארן קינד?
יא
איז העלט אינשורענס באשטעלט געווארן?
דער סכום פון התחייבות

$

יא

ניין

וואכענטליך

אומבאקאנט
ניין
אומבאקאנט

אלע צוויי וואכן

יא

ניין

אומבאקאנט

אומבאקאנט
יא

ניין

אומבאקאנט

אויב ''יא'' וואס איז דער דאטום פון דעם באפעל?

חודש'לעך

צוויי מאל א חודש

אנדערע

דער געריכט וואס האט ארויסגעגעבן דעם באפעל
אנדערע
העכסטע געריכט
פאמיליע
קַאונטי
העלט קעיר דעקונג אינפארמאציע
יא
האט דאס קינד העלט קעיר דעקונג?
אויב ''יא'' אידענטיפיצירט דער סארט דעקונג.

סטעיט
ניין

לאנד

אומבאקאנט

פריוואט  -גייט צו העלט אינשורענס בענעפיטןן פראגעס.
פובליק  -גייט צו פובליק העלט קעיר דעקונג פראגעס.

העלט אינשורענס בענעפיטן
ווער שטעלט צו דאס קינדס פריוואטע העלט קעיר דעקונג?
טאטע/מאמע אן אחריות אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע
גַארדיען
טאטע/מאמע וואס נעמט אחריות
אנדערע
אומבאקאנט
שטיפ-טאטע/מאמע
נאמען פון אינשורענס פירמע
גאס
פובליק העלט קעיר דעקונג
ווייזט אן דער סארט פובליק העלט דעקונג:
קינדהעלט ּפלָאס ()CHPlus
מעדיקעיד

B-2

אנדערע

פאליסי#
שטאק/אפט/סוויט

 CHPlusחודש'ליך צעשטייער

גרופע#
סיטי

$

סטעיט זיּפ
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טייל  - Cשטיצ-דאקוומענטאציע

ביטע שטעלט צו קאפיעס פון אלע שטיצ-דאקומענטן וואס איר האט צו אייער לאקאלע קינדאויסהאלט פראגראם אפיס .שטיצ-דאקומענטאציע ערלויבט די
קינדאויסהאלט פראגראם אנצוגיין מיט אייער קינדאויסהאלט קעיס ,ווי אויך פעסטשטעלן דעם אפשטאם און פעסשטעלן ,בייטן און/אדער אדורכפירן אייער
קינדאויסהאלט באפעל ,ווי געהעריג .שטיצ-דאקומענטאציע העלפט אויך דאס געריכט באשטימען די הכנסה פון יעדער איינער פון די עלטערן און דער גרונט
קינדאויסהאלט התחייבות .טשעקט ( )די קעסטלעך וואס ווייזט וועלכע דאקומענטן איר שטעלט צו.

ביטע שיקט נישט קיין ארגינעלע דאקומענטן מיט דער פאסט.

אלגעמיינע דאקומענטן
אפליקאנטס אידענטיפיקאציע (למשל ,דרייווערס לייסענס ,פאספארט)

קינדאויסהאלט פעטיציעס
אויפזיכט באפעל(ן)

הייראט סערטיפיקאט

באפעל(ן) פון אויסהאלט
באשיץ באפעל/אפהאלט-פסק

גט פארארדענונג

הסכם פון צעשיידונג

העלט אינשורענס בענעפיט קארטלעך
אנדערע

קיצור פלאן באשרייבונג פון העלט אינשורענס בענעפיטן

דאס לעצטע בלייבל

אר
נ

דאקומענטן פון טאטע/מאמע וואס נעמט אחריות

לעצטע איינגעגעבענע פעדעראלע שטייער דעקלעראציעס און אלע פארמולארן

סָאשעל סעקיוריטי קארטל IRS/בריוו פאר ITIN

קינד דאקומענטן (פאר יעדן קינד)
געבורטס סערטיפיקאט

סָאשעל סעקיוריטי  /עקסטער סעקיוריטי הכנסה צוגעפסקנטע בריוו(ען)

קן
קו
צו
אכ
ףנ
אוי

אנדערע

W-2

באפעל פעסטשטעלן דעם אפשטאם

(למשל ,באפעל פון קרובישאפט ,פסק פון אפשטאם)

אנערקענונג פון פאטערשאפט/אפשטאם

באווייז פון קינד קעיר אויסגאבן

באווייז פון לערנען אויסגאבן

אפידייוויד פאר אזוי גערופענע פאטערשאפט/אפשטאם

סָאשעל סעקיוריטי קארטל

באווייז פון נישט אומגעקערטע העלט קעיר אויסגאבן

סָאשעל סעקיוריטי/עקסטער סעקיוריטי הכנסה צוגעפסקנטע בריוו(ען)

אדאפטירונג סובסידיע אפמאך (באצאלונג צווישן אדאפטיווע עלטערן און  LDSSאדער פלאצירונג אפמאך (דאס קינד ווערט פלאצירט פארן צוועק פון אדאפטירונג)

במקומשאפט/צוגעהאלפענע קינדלען אפמאך

אנדערע

טאטע/מאמע אן אחריות/אזוי גערופענע טאטע/מאמע דאקומענטן
סָאשעל סעקיוריטי קארטל IRS/בריוו פאר ITIN
W-2

דאס לעצטע בלייבל

ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטס מעלדונג

מיליטער סערוויס ()DD-214

לעצטע איינגעגעבענע פעדעראלע שטייער דעקלעראציעס און אלע פארמולארן

סָאשעל סעקיוריטי  /עקסטער סעקיוריטי הכנסה צוגעפסקנטע בריוו(ען)

תפיסה ,פראבע אדער פאראל אינפארמאציע

צייטווייליגע הילף פאר נויטיגע פאמיליעס ( )TANFבענעפיטס מעלדונג

באווייז פון  MA, SNAPאון/אדער שיצארט וואוינשאפט

אינפארמאציע וועגן פראפעסיאנעלע ,ביזנעס ,ארבעט ,קווארטיר אדער דריווערס לייסענסעס
אנדערע

C-1

