
 

 (۔اس صورت میں مکمل کریں اگر تحویل آپ کی درخواست کی بنیاد ہے) آمدنی اور اخراجات کا بیان

 صرف سیاہ روشنائی استعمال کریں۔

 ذاتی معلومات 

  تاریخ   نام
   دن کے اوقات کا فون نمبر    ۔پتہ۔

  سوشل سیکیورٹی نمبر    

 :  اور کأونٹی جو فی الوقت آپ کی تحویل میں ہیں( کنندگان)ان بچوں سے متعلقہ تمام سپورٹ کیسز کے لئے نیویارک کیس شناخت کنندہ 
ID  کأونٹی  ID  کأونٹی  
ID  کأونٹی  ID  کأونٹی   

نظرثانی کرنے کی درخواست  اس فارم کی کاپیاں ہر اس کأونٹی کو بھیجنا الزمی ہے جن سے آپ اضافی رقم پر  
 کر رہے ہیں۔ 

 آمدنی کی معلومات

  $ساالنہ مجموعی آمدنی 

   درج کریں    $نہیں اگر ہاں، تو اپنے شریک حیات کی ساالنہ مجموعی آمدنی  ☐ہاں   ☐شادی شدہ 

 خاندان کے اخراجات کی معلومات 

میں شامل کردہ اخراجات کو علیحدہ ڈالر  " دیگر"سے ضرب دیں۔  4.3ایسے اخراجات جو ہر ہفتے ادا کیے جاتے ہیں، ماہانہ آمدنی کا حساب کرنے کے لئے انہیں 
اب ہوں تو فراہم کریں،  رقوم کے ساتھ الگ الگ درج کرنا ضروری ہے۔ اگر ضرورت ہو، تو اضافی شیٹس منسلک کریں۔ اپنی آمدنی کے دستاویزی ثبوت جب دستی

 : براہ کرم اخراجات کو ماہوار بنیاد پر درج کریںکرائے یا مارٹگیج کا کوئی منسوخ کردہ کا چیک، کوئی یوٹیلٹی بل، یا رسیدیں۔  : مثلا 

  $نزای۔ م1 کرایہ، مارٹگیج، جائداد کے ٹیکس، ایسوسئیشن کی فیس، کنڈومینیم چارجز، : رہائشگاہ .1
   .مینٹیننسکوآپریٹو اپارٹمینٹ    

  $۔ میزان 2 ایندھن آئل، گیس، بجلی، ٹیلیفون، پانی : یوٹیلٹیز .2

  $۔ میزان 3 کھانے پینے کی اشیاء، اسکول کے لنچ : خوراک .3

  $۔ میزان 4 بچوں کی سپورٹ کی ادائیگیاں، نان نفقہ اور مینٹیننس کی ادائیگیاں  .4

  $  ۔ میزان 5 لباس .5

  $۔ میزان 6 النڈرمیٹ، ڈرائی کلیننگ : النڈری .6

  $۔ میزان 7 اضافی پالیسی، میڈیکل  کرائے دار، آگ، چوری اور ذمہ داری، آٹوموٹو،/زندگی، مالک مکان:  انشورنس .7
  معذوریمنصوبہ، دانتوں کا منصوبہ، آنکھوں کا منصوبہ، نسخے والی ادویات کا منصوبہ،

  $میزان ۔ 8 نسخے آنکھیں،  دانت، میڈیکل، :گئے کیے نہیں واپس جو  اخراجات وہ متعلقہ سے صحت .8

 لیز یا قرضے کی ادائیگیاں، گیس اور آئل، پارکنگ اور چنگیاں: آٹوموٹو .9
  : کاروباری :ذاتی : تیار کنندہ : سال
  : کاروباری :ذاتی : تیار کنندہ : سال
  $۔ میزان 9  : کاروباری :ذاتی_  : تیار کنندہ : سال

  $۔ میزان 10 وفاقی، ریاستی، شہری، سوشل سیکورٹی اور میڈی کیئر : انکم ٹیکسز  .10

 یونین اور تنظیموں کی واجب االدا رقوم، قرض کی ادائیگیاں، غیر واپس کردہ کاروباری رقوم : متفرق .11
  $۔ میزان 11 اخراجات 

  $۔ میزان 12 براہ کرم درج کریں :  دیگر .12
  $ ۔ 1

  $ ۔ 2
  $ ۔ 3
  $ ۔ 4

 

  : $ مجموعی اخراجات
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