
 

[DTF Challenge Form 08/22] 
 

 פארם שוועריגקייט רעפערל  פינאנס און שטיער  פון דעפארטמענט סטעיט יארק ניו
 

נוצט דעם בויגן צו צווייפלען די רעפערל פון אייער קינדער געלט אקאונט צו די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון  •
 (.DTFשטייער און פינאנס )

טעג פון די  (45ביז פינף און פערציג )( SCUדי סאפורט זאמלונג איינהייט )פולט אויס און געבט אריין דעם בויגן צו  •
 דאטום אויף די בייגעלייגטע בויגן. 

( טעג פון די דאטום אויף די  75א באשטימונג פון אייער צווייפל וועט אייך ווערן געשיקט ביז פינף און זיבעציג ) •
 בייגעלייגטע בויגן.

 
 ווייל )באצייכנט אלע קעסטלעך וואס זענען גילטיג(: DTFון מיין קעיס צו איך וויל צווייפלען די רעפערל פ

 
 . איך בין נישט דער פערזאן אידענטיפיצירט אלס שולדיג סאפורט, ווי געשטיצט דורך:1 

 
 א קאפיע פון מיין דרייווער לייסענס אדער אידענטיפיקאציע קארטל                  
 עקיוריטי קארטל א קאפיע פון מיין פאספארט אדער מיין סאושעל ס                
 אנדערע ___________________________________               

 
נישט  2   בין  איך  געווארן,  .  אפגעווענדעט  איז  באפעל  סאפורט  מיין  אדער  סאפורט,  צאלן  צו  באפעל  קאורט  אונטער 

געשלאסן אדער קיינמאל נישט אריינגעלייגט געווארן דורכן קאורט און קיין סאפורט איז דארף ווערן באצאלט, ווי עס איז  
 געשטיצט דורך:

 
 א קאפיע פון דעם קאורט באפעל וואס טוט אפווענדן אדער שליסן מיין קינדער געלט באפעל    
 אנדערע ___________________________________   

 
זעלבע ווי כאטש פיר מאנאטן פון סאפורט ווי  . די סומע געוויזן אלס שולדיג איז נישט ריכטיג און/אדער איז נישט די 3 

 געשטיצט דורך:
 

א קאפיע )פארנט און הינטער( פון אן אנולירטע טשעק אדער געלט ארדער וועלכע איז אריינגעלייגט געווארן    
 ענטור אבער איז נישט איינגעצאלט געווארן אין מיין אקאונטדורך די טשיילד סאפורט אג 

 דאקומענטאציע וועלכע שטיצן מיין קלאגע אז מיין קינדער געלט איז נישט פונקטליך אויסגערעכענט געווארן    
 א קאפיע פון מיין קאורט באפעל פארענדערנדיג מיין קינדער געלט באפעל אדער באשטימען די שולדיגע סומע    
 אנדערע ____________________________________   

 
( בענעפיטן )פריער SNAP. איך באקום צייטווייליגע הילף, מעדיקל הילף, סופלעמענטל דערנערונג הילף פראגראם )4  

 (, אלס געשטיצט דורך: SSIפוד סטעמפס(, אדער ערגענצונג סעקיוריטי אינקאם )
 

 א קאפיע פון מיין בענעפיט קארטל   
 א קאפיע פון די בריוו באשטעטיגנדיג די בענעפיטן וואס איך באקום    
 אנדערע ___________________________________   

 
 אנדערע באמערקונגען:

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
          

 
 ______-____-______    סאושעל סעקיוריטי נומער:___________________     ניו יארק קעיס איידענטיפייער:

 )_____( ___________________   טעלעפאן:______________________________    נאמען )דרוקט(:
  ____________________________  דאטום: ______________________________     אינטערשריפט:

  


	ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון שטיער און פינאנס רעפערל שוועריגקייט פארם

