
 

[Restraining Notice Claim Form 08/22] 

 טעות פון פאקטן און/אדער עקזעמפט געלט קלעים בויגן
 

 אנווייזונגען:  
 איר קענט קלעימען א טעות פון פאקטן און/אדער אז אייער אקאונט האט געלט וואס איז עקזעמפט פון אפהאלט אדער לעווי.  

 . 1אויב איר קלעימט א טעות פון פאקט, פולט אויס אפטיילונג  •

, פולט אויס אויב איר קלעימט אז אלע אדער א טייל פון די געלט אפגעהאלטן איז עקזעמפט פון אפהאלט אדער לעווי •
 .  2אפטיילונג 

צייכנט אן אלע פאסיגע קעסטלעך און לייגט אריין די ספעציפישע אינפארמאציע וואס ווערט געבעטן. שיקט צוריק דעם בויגן און סיי 
  NYS Child Support Processing Center, PO Box 15368, Albany, NYוועלכע שטיצנדע דאקומענטאציע צו די 

( טעג פון די טאג וואס די מעלדונג איז געשיקט געווארן צו אייך. געדענקט צו שרייבן אייער נאמען, 15די פיפצן ) אין  12212-5368
 און שרייבט אונטער און לייגט דעם דאטום אויפן פארם. 

 
 :  טעות פון פאקט קלעים 1טייל 

 (: צייכנט אן יעדע קעסטל וואס איז גילטיג צו אייךאיך קלעים א טעות פון פאקט ווייל ) 
 

 א טעות אין די סומע פון קינדער געלט חוב שולדיג. די סאפורט קאלעקשאן יוניט האט געמאכט    
 איך בין נישט דער פערזאן אידענטיפיצירט אלס די ענטפערער )אפשאצונג שולדיגע(.   
 די באפעל פון שטיצע עקזיסטירט נישט.   
 די באפעל פון שטיצע איז געווארן אויסגעליידיגט.    

 
 עים:שטעלט צו אן ערקלערונג פון אייער קל

 __________________________________________________________________________ ______ ________________ 
 _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ ___ 

 
באפעלן וואס ווערן   אפיעס פוןאיך לייג צו די פאלגענדע דאקומענטן אלס באווייז )ביישפילן: בטל געמאכטע טשעקס, ק 

 דענטיטעט, א.ד.ג.(:אפגעשטעלט, אויסליידיגן אדער איבערמאכן שטיצע אווארד, באווייז פון אי
______ ___________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________ _________ 

  

 : עקזעמפט געלט2טייל 
 (:צייכנט אן אלע וואס זענען גילטיג מיין אקאונט ענטהאלט די פאלגענדע סארט)ן( פאנדן ) 

 
 ( SSIצוגאבליכע סעקיוריטי איינקונפט )  
 פובליק הילף גרענט פובליק הילף )וועלפעיר( אדער ארבעט פארדינסט גענומען אין באטראכט אין אויסרעכענען די   
 טשיילד סופארט באצאלונגען   
 צאלונגעןסופארט פון מאן/ווייב אדער מעינטענענס )אלימאני(   

 
איך לייג צו די פאלגענדע דאקומענטן אלס באווייז )ביישפילן: קאורט באפעלן פון שטיצע, אן אווארד בריוו פון די רעגירונג,   

וואס ווייזן די לעצטע צוויי מאנאטן פון אקטיוויטעט, אדער  פעי סטאבס, קאפיעס פון בטל געמאכטע טשעקס, באנק רעקארדס 
 אנדערע דאקומענטן וואס ווייזן אז די געלט אין אייער אקאונט איז עקזעמפט(:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 אריינגעגעבן דורך: 
 

   __________________________   _____________________ _____________   _____________________ 
 דאטום  טעלעפאן נומער              אינטערשריפט   נאמען )דרוקט(

 
 ענטפערער נאמען:  _______________________ ניו יארק קעיס איידענטיפייער: _________________________ 

 
SCU _______________________ :קאונטי נאמען 


	טעות פון פאקטן און/אדער עקזעמפט געלט קלעים בויגן

