פארלאנג פאר איבערזיכט פון די צוגעלייגטע סכום אויף די אינקאם צוריקהאלטונג
באפעל/מעלדונג פון שטיצע
פארן אויספולן דעם בויגן  -ביטע לייענט די צווייטע זייט פון דעם בויגן פאר אינפארמאציע אנבאלאנגט די איבערזיכט און ווייטערע
אנווייזונגען .נוצט נאר שווארצע טינט.
איך קען זיך נישט ערלויבן צו צאלן די צוגעלייגטע סכום שטיצע אנגעוויזן אויף די אינקאם צוריקהאלטונג באפעל/מעלדונג פון שטיצע
( .)IWOאיך וויל בעטן אן איבערזיכט באזירט אויף זארגרעכט (קאסטאדי) און פינאנציעלע געברויך און/אדער יערליכע אינקאם נידריגער
ווי די זעלבסט-שטיצע רעזערוו און די בייגעלייגטע דאקומענטאציע איבערגעקוקט אונטן.
זארגרעכט און פינאנציעלע געברויך
איך האב פיזישע אויפזיכט פון די יונגע קינדער וואס זענען סוביעקטן פון די שטיצע באפעל ,א יעצטיגע שטיצע פארפליכטונג עקזיסטירט
מער נישט פאר די קינדער ,און די אינקאם צוריקהאלטונגען אפעקטירן מיין מעגליכקייט צו שטיצן מיינע יונגע קינדער ווי געשטיצט דורך:
באווייז פון פיזישע אויפזיכט:
קאפיע פון די געריכט באפעל ווייזנדיג אז די יונגע קינדער וואוינען מיט מיר; אדער
שולע אדער אנדערע רעגירונגס רעקארדס אנווייזנדיג די קינדער'ס וואינונג; אדער
אנדערע (אידענטיפיצירט)
און באווייז פון אפגעשטעלטע יעצטיגע שטיצע:
קאפיע פון די געריכט באפעל ווייזנדיג אז יעצטיגע שטיצע באפעל איז אפגעשטעלט;
און באווייז פון אינקאם:
קאפיע פון מיין מערסט לעצטיגע געפיילטע סטעיט און פעדעראלע אינקאם טעקס ריטורן און  W-2סטעיטמענט; און
קאפיע פון מיין יעצטיגע פעיטשעק סטאב ,אדער אן אינטערגעשריבענע בריוו פון מיין ארבעטסגעבער ,זאגנדיג מיין
יעצטיגע אינקאם;
אדער
באווייז פון סיי וועלכע בענעפיטן באקומען (צ.ב,.סאושעל סעקיוריטי ,ארבעטסלאזיגקייט
אינשורענס בענעפיטן); און/אדער
אנדערע (אידענטיפיציר)
און
סטעיטמענט פון אינקאם און אויסגאבן בויגן.
יערליכע אינקאם נידריגער ווי די זעלבסט-שטיצע רעזערוו (.)SSR
די צוגעלייגטע סומע געפאדערט צו ווערן אראפגענומען וועט פארמינערן מיין דיספאזעבעל פארדינסטן (אינקאם מינוס דידאקשנס
פארלאנגט דורכן געזעץ) אונטער די זעלבסט-שטיצע רעזערוו סומע פון  $18,347פאר  ,2022ווי געשטיצט דורך:
קאפיע פון מיין מערסט לעצטיגע געפיילטע סטעיט און פעדעראלע אינקאם טעקס ריטורן און  W-2סטעיטמענט; און
קאפיע פון מיין יעצטיגע פעיטשעק סטאב ,אדער אן אינטערגעשריבענע בריוו פון מיין ארבעטסגעבער ,זאגנדיג מיין
יעצטיגע אינקאם;
אדער
באווייז פון סיי וועלכע בענעפיטן באקומען (צ.ב ,.סאושעל סעקיוריטי ,ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס
בענעפיטן); און/אדער
אנדערע (אידענטיפיציר)
אויסגעפילט און אריינגעשיקט דורך:
נאמען (ביטע שרייבט ארויס)

דאטום

אדרעס

סאושעל סעקיוריטי נומער ___________________________

________________________________

טעלעפאן נומער דורכאויס די טאג

____________________

ניו יארק קעיס איידענטיפייער און קאונטי אויסגערעכנט אויף די  IWOפאר יעדע פון אייער אקאונטס:
איי די _______________ קאונטי _________________ איי די ________________

קאונטי __________________

איי די _______________ קאונטי _________________ איי די ________________

קאונטי __________________

איי די _______________ קאונטי _________________ איי די ________________

קאונטי __________________
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פראצעדור און אנווייזונגען פאר פארלאנג פאר איבערזיכט פון די צוגעלייגטע סכום אויף די אינקאם
צוריקהאלטונג באפעל/מעלדונג פון שטיצע
אויב איר זענט שולדיג חובות ,מוז א צוגעלייגטע סומע ווערן צוריקגעהאלטן צו באפרידיגן די חובות .די צוגעלייגטע סומע איז
אריינגערעכנט אין די סומע באריכטעט פאר נאך שולדיגע שטיצע אויף די אינקאם צוריקהאלטונג באפעל/מעלדונג פון שטיצע
( ,)IWOבלאט  ,1אונטער  .IIIבאפעל אינפארמאציע.
איר קענט בעטן פאר אן איבערזיכט פון די צוגעלייגטע סומע צו ווערן צוריקגעהאלטן פאר די פאלגענדע סיבות:
•

איר האט פיזישע אויפזיכט פון די יונגע קינדער וואס זענען די סוביעקטן פון די שטיצע באפעל ,א יעצטיגע שטיצע
פארפליכטונג עקזיסטירט מער נישט ,און די אינקאם צוריקהאלטונגען אפעקטירן אייער מעגליכקייט צו שטיצן די
יונגע קינדער; אדער

•

די צוגעלייגטע סומע געפאדערט צו ווערן אראפגענומען וועט פארמינערן אייער דיספאזעבעל פארדינסטן (אינקאם
מינוס דידאקשנס פארלאנגט דורכן געזעץ) אונטער די זעלבסט-שטיצע רעזערוו סומע פון  $18,347פאר .2022

צו פארלאנגען אן איבערזיכט ,נוצט דעם בויגן אויפן הונטערשטן זייט פון דעם בלאט .פאלגט אויס די דריי שריט אויסצופילן אייער פארלאנג:
 .1צייכנט אן (√) די פאסיגע קעסטלעך אויפן בויגן צו:
•

אידענטיפיצירן די סיבה(ות) פאר אייער פארלאנג.

•

אידענטיפיצירן די דאקומענטן וואס איר געבט אריין צו שטיצן אייער פארלאנג.

 .2שטעלט צו די פאלגנדע אינפארמאציע אונטן פון דעם בויגן:
•

אייער פערזענליכע/קאנטאקט אינפארמאציע;

•

אייער סאושעל סעקיוריטי נומער; און

•

אלע אייערע ניו יארק קעיס איידענטיפייערס (אקאונט נומערן) און קאונטיס אויסגערעכנט אויף די
 )IWO(sוואס איר האט באקומען.

 .3געבט אריין דעם אויסגעפולטע בויגן און שטיצנדע דאקומענטן צו די אדרעס פאר יעדע לאקאלע קינדער
שטיצע אפיס פון וועלכע איר פארלאנגט אן איבערזיכט.
•

איר מוזט צושטעלן די אידענטיפיצירנדע דאקומענטן צו שטיצן אייער פארלאנג .אויב איר ווילט צושטעלן
שטיצנדע דאקומענטאציע וואס זענען נוגע וואס זענען נישט אויסגערעכנט אויף דעם בויגן ,צייכנט דעם
קעסטל אנגעצייכנט "אנדערע" וואו פאסיג און שטעלט צו א שילדערונג פון די דאקומענטן וואס איר
געבט אריין.

•

אויב איר פיילט נישט סטעיט און/אדער פעדעראלע טעקס ריטורנס ,מוזט איר אנווייזן די סיבה
פארוואס איר דארפט נישט פיילן די טעקס ריטורן(ס) אויף די פאסיגע "אנדערע" שורה.

•

אויב "זארגרעכט און פינאנציעלע געברויך"' איז די סיבה פון אייער פארלאנג ,מוזט איר ארויך
אריינגעבן די סטעיטמענט פון אינקאם און אויסגאבן בויגן.

•

קאפיעס פון דעם בויגן און אלע שטיצנדע דאקומענטן מוזן ווערן געשיקט צו יעדע לאקאלע קינדער
שטיצע אפיס פון וועלכע איר פארלאנגט אן איבערזיכט פון די צוגעלייגטע סומע צו ווערן
צוריקגעהאלטן.

די לאקאלע קינדער שטיצע אפיס וועט איבערגיין אייער אויסגעפולטע פארלאנג און שטיצנדע דאקומענטאציע און אייך נאכדעם
צןשטעלן מיט א געשריבענע באשלוס זאגנדיג אויב זיי זענען יא אדער נישט איינשטימיג מיט אייך.
•

אויב זיי שטימען צו צו אייער פארלאנג ,אינגאנצן אדער טיילווייז ,וועלן זיי צופאסן אייער אקאונט און שיקן א
פארראכטענע  IWOצו אייער ארבעטסגעבער און אייך שיקן א קאפיע פון די .IWO

•

אויב זיי שטימען נישט צו צו אייער פארלאנג ,וועט נישט זיין קיין שום טויש צו אייער צוגעלייגטע סומע צו ווערן
צוריקגעהאלטן .די באשלוס וועט נאר זיין באזירט אויף באטראכטונג פון געריכט באפעלן און געפינסן וואס זענען
נוגע ,די סאפורט זאמלונג איינהייט רעקארדס און סיי וועלכע שטיצנדע דאקומענטאציע וואס איר שטעלט צו.

•

די שריפטליכן באשלוס וועט זיין די ענדגילטיגע באשטימונג.
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