
 

[License Suspension Claim Form 03/23] 
 

פראפעסיאנאלע אדער ריקריעישאנעל לייסענס סוספענדירונג/אנולירונג ווארענונג מעלדונג קלאגע 
 בויגן

 

איר קענט פארמיידן סוספענדירונג/אנולירונג פארהאנדלונגען אויב איר באקומט צייטווייליגע הילף אדער צוגאבליכע  אנווייזונגען: 
אדער  2023פאר  $19,683שטיצע רעזערוו פון -(; אייער יערליכע אינקאם איז נידריגער ווי די זעלבסטSSIסעקיוריטי איינקונפט )

ערוו נאכן צאלן אייער יעצטיגע פארפליכטעטע סומע; אדער אינפארמאציע אין די  שטיצע רעז -פאלט נידריגער ווי די זעלבסט
 ווארענונג מעלדונג איז נישט ריכטיג.

 

(, אדער  SSIאויב איר קלאגט אז איר באקומט פאבליק הילף אדער צוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט )  1פולט אויס אפטיילונג   •
 שטיצע רעזערוו. -די זעלבסטאייער יערליכע אינקאם פאלט נידריגער ווי  

איז נישט ריכטיג און א טעות פון    ווארענונג מעלדונגאויב איר קלעימט אז אינפארמאציע געוויזן אין די    2פולט אויס אפטיילונג   •
 פאקט איז געמאכט געווארן.  

 .   צייכנט אן אלע פאסיגע קעסטלעך און לייגט אריין די ספעציפישע אינפארמאציע וואס ווערט געבעטן •

דרוקט אייער נאמען, שרייבט אונטער, און דאטירט דעם בויגן. שיקט צוריק דעם בויגן און סיי וועלכע שטיצנדע דאקומענטאציע  •
אין   ווארענונג מעלדונגאדרעס צוגעשטעלט אויבן פון די בייגעלייגטע   SCU( ביי די  SCUצו די סאפורט קאלעקציע איינהייט )

 ום וואס די מעלדונג איז געשיקט געווארן צו אייך.  פון די דאט ( טעג15די פופצן )

 א געשריבענע מעלדונג פון די באשלוס איבער אייער קלאגע וועט געשיקט ווערן צו אייך. •
 

 נוצט בלויז שווארצע טינט

 :  אינקאם קלאגע 1טייל 

איך זאל נישט זיין אויסגעשטעלט צו א פראפעסיאנאלע אדער ריקריעישאנעל לייסענס סוספענדירונג/אנולירונג שריט ווייל   
  (: צייכנט אן יעדע קעסטל וואס איז גילטיג צו אייך)

 איך באקום צייטווייליגע הילף.  
 ( בענעפיטן. SSIאיך באקום סופלעמענטל סעקיוריטי אינקאם )  
 (.2023פאר  $19,683שטיצע רעזערוו )-מיין יערליכע אינקאם פאלט נידריגער ווי די זעלבסט  
( נאכן צאלן די יעצטיגע  2023פאר  $19,683שטיצע רעזערוו )-מיין יערליכע אינקאם פאלט נידריגער ווי די זעלבסט  

 פארפליכטעטע סומע. 
   
ך לייג צו די פאלגענדע דאקומענטן צו שטיצן מיין קלאגע )ביישפילן: א בענעפיט מעלדונג פון די לאקאלע דעפארטמענט פאר  אי 

( אווארד בריוו פון די סאושעל סעקיוריטי אדמיניסטראציע,  SSIסאושעל סערוויסעס אדער א צוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט )
געהאלט און  W-2ילטע שטאט און פעדעראלע אינקאם טעקס ריטורנס און א קאפיע פון די קאפיעס פון מיין מערסט לעצטיגע געפי

 שטייער סטעיטמענטס אריינגעגעבן מיט די ריטורנס(:  
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

 : טעות פון פאקט קלעים 2טייל 

 (: ילטיג צו אייךצייכנט אן יעדע קעסטל וואס איז גאיך קלעים א טעות פון פאקט ווי פאלגענד ) 
   
 איך בין נישט דער פערזאן אידענטיפיצירט אלס די עלטערן וועלכע האט נישט קיין זארגרעכטן.   
 די באפעל פון שטיצע עקזיסטירט נישט.    
אר א צייט אפשניט פון  די שטיצע חוב/נאך שולדיגע שטיצע סומע איז נישט גרעסער ווי די סומע פון שטיצע שולדיג פ  

 ( מאנאטן.4פיר )
 ( האט געמאכט א טעות אין די סומע פון קינדער געלט חוב שולדיג.SCUדי סאפורט קאלעקשאן יוניט )  
 אנדערע. שטעלט צו אן ערקלערונג פון אייער קלעים: __________________________________  
          _______________________________________________________________________  
איך לייג צו די פאלגענדע דאקומענטן צו שטיצן מיין קלאגע )ביישפילן: באווייז פון אידענטיטעט, קאפיעס פון באפעלן וואס   

 שטעלן אפ, ווענדן אפ, אדער מאכן איבער די שטיצע אווארד(:
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 אויסגעפילט און אריינגעשיקט דורך: 
_________________      ______________________________    ______________________________ 

 דאטום       אינטערשריפט          נאמען )דרוקט( 
 

 קאונטי נאמען:  ____________ SCU ניו יארק קעיס איידענטיפייער:  _____________________________


	פראפעסיאנאלע אדער ריקריעישאנעל לייסענס סוספענדירונג/אנולירונג ווארענונג מעלדונג קלאגע בויגן

