
 

 .( צו ווערן אויסגעפילט אויב קאסטאדי איז די באזיס פון אייער פארלאנג) סטעיטמענט פון אינקאם און הוצאות

 נוצט בלויז שווארצע טינט. 

 פערזענליכע אינפארמאציע 

  דאטום  נאמען 
   בייטאג טעלעפאון נומער    אדרעס  

  סאושעל סעקיוריטי נומער   

ניו יארק קעיס אידענטיפיצירער)ס( און קאונטי פאר אלע שטיצע קעיסעס וואס נעמט אריין קינדער וואס זענען יעצט אין אייער  
 קאסטאדי:  

ID קאונטי  ID קאונטי  
ID   קאונטי  ID  קאונטי  

 קאפיעס פון די פארם מוז ווערן געשיקט צו יעדע קאונטי וואס איר פארלאנגט אן איבערזיכט פון נאך צייט. 

 איינקונפט אינפארמאציע 

  יערליכע גראס איינקונפט $ 

   ניין אויב יא, ביטע רעכנט אויב אייער מאן/ווייב'ס יערליכע גראס איינקונפט $ ☐ יא   ☐ געהייראט 

 ער פאמיליע אויסגאבן אינפארמאציע איב

צו באקומען א מאנאטליכע צאלונג. אויסגאבן אריינגערעכנט אין   4.3פאר סיי וועלכע אויסגאבן וואס ווערן געצאלט יעדע וואך, מולטיפליי ביי 
עילעבל, ביטע שטעלט "אנדערע" זאלט ווערן באזונדער אויסגערעכנט מיט באזונדערע דאלער צאלן. לייגט צו נאך בלעטער אויב נויטיג. ווען אוו

צו דאקומענטאציע באשטעטיגונג פון אייערע אויסגאבן, צום ביישפיל: א געקענסלטע רענט אדער מארטגעדזש טשעק, א יוטיליטי ביל, אדער  
 ביטע רעכנט אויס אויסגאבן אויף א מאנאטליכע באזיס:רעסיטס. 

  . טאטאל $ 1 סגאבן, קאנדאמיניום אויסגאבן,  האוזינג: רענט, מארטגעדזש, ריעל עסטעיט שטייערן, אסאסיעשן אוי .1
 קאאפעראטיוו אפארטמענט מעינטענענס 

  . סך הכל 2$ יוטיליטיס: ברענשטאף אויל, גאז, עלעקטריציטעט, טעלעפאן, וואסער  .2

  . סך הכל 3$ עסן: גראסעריס, שולע לאנטשעס  .3

  הכל $. סך 4 טשיילד סופארט צאלונגען, אלימאני און מעינטענענס צאלונגען .4

  . סך הכל 5$ קליידער .5

  . סך הכל 6$ לאנדרי: לאנדרימאט, דריי קלינינג .6

  . טאטאל $ 7 אינשורענס: לייף, הויז אייגנטומער'ס/טענענט'ס, פייער, טעפט און לייעביליטי, אויטאמאטיוו,  .7
 שירעם פאליסי, מעדיקל פלאן, דענטאל פלאן, אפטיקל פלאן, פרעסקריפשן דראג פלאן, 

 דיסאביליטי 

  . סך הכל 8$ אומצוריקגעצאלטע העלט אויסגאבן: מעדיקל, דענטאל, אפטיקל, פרעסקריפשן .8

 אויטאמאטיוו: ליעס אדער לאון צאלונגען, גאז און אויל, פארקינג און טאלס  .9
  ביזנעס:  פערזענליך:  מעיק: יאר: 
  ביזנעס:  פערזענליך:  מעיק: יאר: 

  . סך הכל 9$  ביזנעס:  פערזענליך:  מעיק: יאר:  

  . סך הכל 10$ איינקונפט שטייערן: פעדעראלע, סטעיט, סיטי, סאשעל סעקיוריטי און מעדיקעיר .10

 פארשידנס: יוניאן און ארגאניזאציע דיוס, לאון צאלונגען, אומצוריקגעצאלטע ביזנעס  .11
  . סך הכל 11$ אויסגאבן

  . סך הכל 12$ אנדערע: ביטע רעכנט אויס  .12
1. $  

2. $  
3. $  
4. $  

 



 
  טאטאל אויסגאבן: $
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