ניו יארק סטעיט

נידריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף פראגראם
אינפארמאציע פאר אפליקאנטן  -דאקומענט טשעק-ליסטע
די נידריגע איינקונפט הויזגעזונד וואסער הילף פראגראם ( Low Income Household Water Assistance Program,
 )LIHWAPקען העלפן באצאלן פאר וואסער און שמוציגע וואסער בילס וואס וואלטן שוין געדארפט ווערן באצאלט.

אידענטיטעט
די הויפט אפליקאנט מוז צושטעלן כאטש איינס פון די צוויי:
•
•
•

דרייווער לייסענס
 IDמיט בילד
אמעריקאנער פאספארט אדער נאטוראליזאציע סערטיפיקאט

אדער צושטעלן  2פון די פאלגנדע:
•
•
•

געבורט סערטיפיקאט אדער בעפטיזמעל סערטיפיקאט
סאושעל סעקיוריטי נומער
סטעיטמענט פון אנדערע מענטש

וואוינארט (וואו איר וואוינט יעצט)
אפליקאנטן מוזן צושטעלן איינס אדער מער פון די פאלגנדע:
•
•
•
•
•
•
•

יעצטיגע רענט רעסיט מיט די נאמען און אדרעס
קאפיע פון ליעס מיט אדרעס
וואסער ,אפלויף וואסער (סוּוועדזש) אדער טעקס ביל
יוּטיליטי ביל
מאָרטגעדזש באצאלונגען ביכער/רעסיטס מיט אדרעס
היים-אייגנטומערס אינשורענס פאליסי
דיד (שטר)

טרינקען וואסער און/אדער שמוציגע וואסער פירמע פארבינדונג
דער אפליקאנט מוז זיין די קונה פון רעקארד מיט די טרינקען וואסער און/אדער שמוציגע וואסער פראוויידער און אריינגעבן
איינס פון די פאלגנדע:
•
•

א יעצטיגע טרינקען וואסער און/אדער שמוציגע וואסער ביל; אדער
א יעצטיגע שטייער ביל וואס צייגט טרינקען וואסער און/אדער שמוציגע וואסער אפצאלן.

איינקונפט
דער הויפט אפליקאנט מוז צושטעלן באווייז פון איינקונפט ,פארדינטע אדער אומפארדינטע ,אריינגערעכנט אבער נישט
באגרעניצט צו:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פעי סטאבס פאר די לעצטע פיר וואכן
אויב זעלבסט עמפלויד אדער האט רענטאל איינקונפט ,ביזנעס רעקארד פאר די לעצטע דריי מאנאטן
טשיילד סופארט אדער אלימאני טשעקס
באנקבוך/דיווידענט אדער אינטערעסט סטעיטמענט
סטעיטמענט פון אנדערע מענטש וואס וואוינט אויך אין א צימער ביי אייער פלאץ אדער וואס שטייט איין צוזאמען מיט
אייך
קאפיע פון אווארד בריוו אדער לעצטע טשעק:
סאושעל סעקיוריטי/צוגעקומענע סעקיוריטי איינקונפט (/)SSIסאושעל סעקיוריטי דיסאביליטי איינקונפט ()SSD
וועטעראן'ס בענעפיטס
פענסיעס
ארבייטער'ס פארגוטיגונג (קאמפּענסעישען)/דיסעביליטי
באשטעטיגונג פון ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן סומע
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