پیشہ ورانہ یا تفریحی الئسنس کی معطلی/تنسیخ انتباہی نوٹس کے دعوے کا فارم
ہدایات :آپ معطلی/تنسیخ کی کاروائیوں سے بچ سکتے ہیں اگر آپ عارضی معاونت یا سپلیمینٹل سیکورٹی آمدنی ( )SSIحاصل کر رہے ہیں؛ آپ کی
ساالنہ آمدنی  2022کے لئے سیلف سپورٹ ریزرو کی  $18,347رقم سے کم ہے یا اپنی موجودہ سپورٹ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد سیلف سپورٹ
ریزرو سے کم ہو جاتی ہے؛ یا انتباہ نوٹس میں درج معلومات غلط ہیں۔
•
•
•
•
•

اگر آپ کا دعوی ہے کہ آپ پبلک معاونت یا سپلیمینٹل سیکورٹی آمدنی ( )SSIوصول کر رہے ہیں ،یا آپ کی ساالنہ آمدنی سپورٹ ریزرو
کی رقم سے کم ہے ،تو سیکشن  1مکمل کریں۔
اگر آپ کا دعوی ہے کہ انتباہ نوٹس میں دکھائی جانے والی معلومات غلط ہیں اور حقیقت کی غلطی ہوئی ہے ،تو سیکشن  2مکمل کریں۔
تمام موزوں خانوں پر نشان لگائیں اور طلب کردہ مخصوص معلومات درج کریں۔
اپنا نام پرنٹ کرنا اور فارم پر دستخط کرکے تاریخ ڈالنا یاد رکھیں۔ یہ فارم اور کوئی تائیدی دستاویزات ہوں تو انہیں اس منسلکہ انتباہی نوٹس
کے بھیجے جانے کی تاریخ سے پندرہ ( )15دنوں کے اندر سپورٹ کلیکشن یونٹ ( )SCUکو واپس بھیج دیں۔ ( )SCUکا پتہ اس نوٹس
کے سب سے اوپر درج ہے۔
آپ کے دعوے سے متعلق فیصلے کی تحریری اطالع آپ کو بھجوا دی جائے گی۔

صرف سیاہ روشنائی استعمال کریں

سیکشن  :1آمدنی کا دعوی
مجھے پیشہ ورانہ یا تفریحی الئسنس کی معطلی/تنسیخ کی کاروائی کے تحت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ (ہر اس خانے پر نشان لگائیں جس کا
اطالق آپ پر ہوتا ہو):
میں عارضی معاونت وصول کر رہا/رہی ہوں۔
میں سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم ) )SSIکے فوائد وصول کر رہا/رہی ہوں۔
میری ساالنہ آمدنی سیلف سپورٹ ریزرو سے کم ہے ( 2022کے لئے )$18,347۔
معاونت کی موجودہ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد میری ساالنہ آمدنی سیلف سپورٹ ریزرو سے کم ہو جاتی ہے ( 2022کے لئے
)18,347$۔
میں اپنے دعوے کی حمایت میں مندرجہ ذیل دستاویزات منسلک کر رہا/رہی ہوں (مثالیں :مقامی محکمہ برائے سماجی خدمت یا سوشل سیکورٹی
انتظامیہ کی جانب سے سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم ) )SSIایوارڈ کا خط ،میرے حال ہی میں دائر کردہ ریاستی اور وفاقی انکم ٹیکس گوشواروں کی
کاپیاں اور ان گوشواروں کے ساتھ جمع کردہ  W-2اجرت اور ٹیکس گوشواروں کی کاپی):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

سیکشن  :2حقیقت کی غلطی کا دعوی
میں حقیقت کی غلطی کا دعوی اس لئے کر رہا/رہی ہوں کیونکہ (ہر اس خانے پر نشان لگائیں جس کا اطالق آپ پر ہوتا ہو):
میں وہ شخص نہیں ہوں جس کی شناخت غیر تحویلی والد/والدہ کے طور پر کی گئی ہے۔
سپورٹ کا آرڈر موجود ہی نہیں ہے۔
سپورٹ کے بقایا جات/ماضی کی سپورٹ رقم اس رقم سے زیادہ نہیں ہے جو چار ( )4مہینوں کے دورانیے میں واجب االدا ہے۔
سپورٹ کلیکشن یونٹ ( )SCUنے چائلڈ سپورٹ قرض کی اس رقم کا حساب لگانے میں غلطی کی ہے جو واجب االدا ہے۔
دیگر۔ اپنے دعوے کی تشریح بیان کیجیے__________________________________ :
_______________________________________________________________________
میں اپنے دعوے کی حمایت میں مندرجہ ذیل دستاویزات منسلک کر رہا/رہی ہوں (مثالیں :شناخت کا ثبوت ،سپورٹ ایوارڈ کو ختم کرنے ،خارج
کرنے ،یا اس میں ترمیم کرنے والے احکامات کی کاپیاں):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
مکمل کردہ اور داخل کردہ منجانب:
______________________________
نام (پرنٹ کریں)

______________________________
دستخط

_________________
تاریخ

کاونٹی کا نام____________ :
نیو یارک کیس شناخت کارٔ SCU _____________________________ :
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