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נאך קינד אינפארמאציע )אפליקאציע(
צו ווערן אויסגעפילט ווען דער אפליקאנט האט מער ווי צוויי )2( קינדער מיטן צווייטן צד אויסגערעכנט אין דער אפליקאציע.

LDSS-5143 גיט אריין דעם
נאמען פון קינד

סופיקסלעצטמיטלערשט

SSN/ITINמין
נישט-צווייאיק/אנדערעזכרנקיבה

געבורטס דאטום )מאנאט/טאג/יאר(
נישט געבוירן

דער לעצטער טערמין

נאמען פון טאטע/מאמע
לעצטמיטלערשטטאטע/מאמע 1

לעצטמיטלערשטטאטע/מאמע 2
קינדס געבורטסארט

לאנדסיטישפיטאל

אנדערע צד קרובישאפט צום קינד 
פלאנירטע טאטע/מאמעאזוי גערופענע טאטע/מאמעשטיפ-טאטע/מאמעעלטערן

עלטערענס הייראט סטאטוס 
צי זענען די אויבנדערמאנטע עלטערן געווען פארהייראט בשעת אדער נאכן קינדס געבורט? 

אומבאקאנטנייןיא, אבער נישט איינעם צו אנדערןיא, איינעם צום אנדערן
אויב יא, איינער צום צווייטן , גייט צו דעם באפעל פאר שטיצע אינפארמאציע פראגעס. אנדערש גייט צו דעםאפשטאם פעסטשטעלונג פראגעס. 

אפשטאם פעסטשטעלונג
איז אפשטאם געווארן פעסגעשטעלט?

 פילט אויס אפשטאם פעסטשטעלונג פראגעס.  יא - 
איר דארפט נישט אויספילן די סטעיט פון יוריסדיקציע פראגעס 

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

ווי אזוי איז אפשטאם געווארן פעסטגעשטעלט?
נאמען פון געריכטגעווארן פעסטגעשטעלט אין געריכט

במקומשאפט/צוגעהאלפענע קינדלען אפמאךאנערקענונג פון עלטערשאפט/אפשטאם אויף

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

לאנדשטאטוואו איז זי טראגעדיג געווארן מיטן קינד?
סטעיט פון יוריסדיקציע 

אומבאקאנטנייןיאצי האט די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע צוגעשטעלט טראג-השגחה הוצאות אדער שטיצע פארן קינד?
אומבאקאנטנייןיאצי האט די אזוי גערופענע טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע געוואוינט מיטן קינד אין ניו יאר סטעיט?

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

נאפעל פון שטיצע אינפארמאציע 
אויב ''יא'' וואס איז דער דאטום פון דעם באפעל?אומבאקאנטנייןיאאיז פארהאן א באפעל פאר שטיצע פארן קינד?

אומבאקאנטנייןיאאיז העלט אינשורענס באשטעלט?
דער סכום פון התחייבות

אנדערעצוויי מאל א חודשחודש'לעךאלע צוויי וואכןוואכענטליך$
דער געריכט וואס האט ארויסגעגעבן דעם באפעל 

אנדערעהעכסטע געריכטפאמיליע

לאנדסטעיטקַאונטי
העלט קעיר דעקונג אינפארמאציע

אומבאקאנטנייןיאהאט דאס קינד העלט קעיר דעקונג?
פריוואט - גייט צו העלט אינשורענס בענעפיטןן פראגעס.אויב ''יא'' אידענטיפיצירט דער סארט דעקונג.

פובליק - גייט צו פובליק העלט קעיר דעקונג פראגעס.
העלט אינשורענס בענעפיטן

ווער שטעלט צו דאס קינדס פריוואטע העלט קעיר דעקונג?
 טאטע/מאמע נישט מיטן קינד אזוי גערופענע גַארדיעןאויפזיכט טאטע/מאמע

טאטע/מאמע/פלאנירטע טאטע/מאמע
אנדערעאומבאקאנטשטיפ-טאטע/מאמע

גרופע#פאליסי#נאמען פון אינשורענס פירמע 
זיּפסטעיטסיטישטאק/אפט/סוויט גאס

פובליק העלט קעיר דעקונג 
ווייזט אן דער סארט פובליק העלט דעקונג:

$קינדהעלט ּפלָאס )CHPlus) מעדיקעיד
אנדערע

 CHPlus חודש'ליך צעשטייער

סטעיט


