
אינפארמאציע וועגן די אדמיניסטראטיווע 
איבערזיכט פראצעדור 

איר קענט פארלאנגען אן אדמיניסטראטיווע איבערזיכט אויב איר גלייבט אז איר זענט נישט שולדיג די סאפורט סומע צוגעשטעלט 
אויפן בייגעלייגטן ספעציעלע מעלדונג. דער פארלאנג מוז זיין שריפטליך. איר קענט נוצן דעם פארעם אויפן הונטערשטן זייט פון 

דעם בלאט. פאלגט אויס די דריי )3( שריט אויסצופילן דעם פארעם: 

צייכנט אן )√( די פאסיגע קעסטלעך אויפן פארעם צו:. 	
אידענטיפיצירט אייערע דעפענסיע)ס( און די דאקומענטן אריינגערעכנט צו שטיצן אייערע דעפענסיע)ס(. 	 

אויב איר שטעלט צו דאקומענטאציע וועלכע איז נישט אויפן ליסטע, צייכנט אן דעם קעסטל "אנדערע" 
)other( און שילדערט אין קורצן די דאקומענטטאציע.

פארלאנגט א קאנפערענץ, אויב איר האט נישט שריפטליכע דאקומענטאציע אדער אויב איר דארפט 	 
פארשטעלן אנדערע באווייז ווי די שריפטליכע דאקומענטן צו שטיצן אייער דעפענסיע)ס(. מיר וועלן אייך 

מעלדן איבער דעם קאנפערענץ דאטום און צייט.
פארלאנגט אז די איבערזיכט זאל דורכגעפירט ווערן דורך די סטעיט וועלכע האט ארויסגעגעבן אייער 	 

סאפורט באפעל, אויב עס איז נישט ארויסגעגעבן געווארן אין ניו יארק סטעיט. מיר וועלן זיך פארבינדן 
מיט די אנדערע סטעיט ביז צען )10( טעג פונעם דערהאלטן אייער שריפטליכן פארלאנג, און איר וועט 

 געמאלדן ווערן דורך די אנדערע סטעיט די צייט און פלאץ פון אייער אדמינסיטראטיווע איבערזיכט.

שטעלט צו די פאלגנדע אינפארמאציע אינטן פון דעם פארעם:. 	
ניו יארק קעיס אידענטיפייער ) געפינט זיך אויפן ספעציעלע מעלדונג(;	 
קאונטי נאמען )געפינט זיך אויפן ספעציעלע מעלדונג(; און 	 
 אייער פערזענליכע/קאנטאקט אינפארמאציע.	 

שיקט אריין די אויסגעפילטע פארעם און דאקומענטאציע צום אדרעס וואס געפינט זיך אויבן אויפן . 	
ספעציעלע מעלדונג.

איר קענט ווערן פארטרעטן דורך אן אדוואקאט אדער אן אנדערע מענטש דורכאויס דעם אדמיניסטראטיווע איבערזיכט פראצעדור. 

איר וועט דערהאלטן א שריפטליכן באשלוס פון אונז וואס זאגט אויב מיר שטימען איין מיט אייך אדער נישט. אונזער באשלוס וועט 
זיין באזירט בלויז אויפן באטראכטונג פון די SCU רעקארדס, סיי וועלכע שריפטליכע דאקומענטאציע אריינגעשיקט דורך אייך און, 

אויב שייך, סיי וועלכע באווייז פארגעשטעלט ביי א קאנפערענץ וועלכע איר האט פארבעטן. אונזער שריפטליכן באשלוס וועט 
זיין די ענדגילטיגע אדמיניסטראטיווע באשטימונג. אויב מיר באשליסן אז סערטיפיקאציע פאר טעקס ריפאנד אומבאלאנסירונג/
פאספארט אפזאג זאל נישט פאסירן, אינגאנצן אדער טיילווייז, וועלן מיר צופאסטן די סערטיפיקאציע. אויב דער אומבאלאנסירונג 

האט שוין פאסירט, וועלן מיר אייך צוריקצאלן פאר סומעס וועלכע זענען אומגעהעריג אראפגענומען געווארן. מיטן דערהאלטן דעם 
ענדגילטיגן אדמיניסטראטיווע באשטימונג, קענט איר בעטן דזשודישל איבערזיכט פון דעם באשטימונג אין איינקלאנג צו ארטיקל 78 

פון די ניו יארק סטעיט ציוויל פראקטיס געזעץ און כללים אין די צייט באגרעניצונגען צוגעשטעלט אינעם געזעץ.

בלויז פאר רעפערענץ 
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בלויז פאר רעפערענץ 

פארלאנג פאר אדמיניסטראטיווע איבערזיכט פון די סערטיפיקאציע פון סאפורט וואס 
עס קומט פאר טעקס ריפאנד אומבאלאנסירונג/פאספארט אפזאג.

פריער צום אויספילן דעם פארעם - ביטע לייענט די צווייטע זייט פון דעם פארעם פאר אינפארמאציע אנבאלאנגט אן אדמיניסטראטיווע 
איבערזיכט און ווייטערע אנווייזונגען.

פריער צום אריינשיקן סיי וועלכע שריפטליכע דאקומענטאציע אדער ערשיינען ביי סיי וועלכע באשטימטע קאנפערענץ, קענט איר אדער 
אייער פארטרעטער איבערקוקן סאפורט קאלעקשאן יוניט באצאלונג רעקארדס וועלכע זענען פארבינדן צום פארגעלייגטן סערטיפיקאציע און 

אפנעמען א קאפיע דערפון.

איך גלייב נישט אז איך בין שולדיג די סומע פון סאפורט באצייכנט אויפן ספעציעלע מעלדונג. איך וויל באצווייפלען די סערטיפיקאציע 
באזירט אויף: 	( די דעפענסיע)ס( און דאקומענטאציע אנגעצייכנט אינטן און 	( די בייגעלייגטע דאקומענטאציע. 

אויסגעפילט און אריינגעשיקט דורך:

איך בין נישט דער פערזאן אידענטיפיצירט אלס שולדיג סאפורט, ווי געשטיצט דורך:. 1
א קאפיע פון מיין דרייווער לייסענס אדער אידענטיפיקאציע קארטל 
א קאפיע פון מיין פאספארט אדער מיין סאשעל סעקיוריטי קארטל

אנדערע )אידענטיפיציר(

איך בין נישט אונטער קאורט באפעל צו צאלן סאפורט, אדער מיין סאפורט באפעל איז אפגעווענדעט געווארן, געשלאסן אדער קיינמאל . 2
נישט אריינגעטראטן דורכן קאורט און קיין סאפורט הינטערשטעליגקייט/פארגאנגענע דיו סאפורט איז שולדיג, ווי עס איז געשטיצט דורך:

א קאפיע פון דעם קאורט באפעל וואס טוט אפווענדן אדער שליסן מיין סאפורט באפעל
אנדערע )אידענטיפיציר(

*אויב די צוגעשטעלטע דאקומענטאציע באצווייפלט נישט די פולע סומע פעליג, לייג איך אריין באצאלונג פארן סומע איך בין יא שולדיג און באווייזנדיג די סומע אויפן 
באצאלונג קופאן )באהעפט צום ספעציעלע מעלדונג(, און איך שיק דעם באצאלונג לויט ווי דער ביללינג קופאן ווייזט אן.

די סומע געוויזן אלס שולדיג איז נישט ריכטיג ווייל א באצאלונג אדער באצאלונגען זענען נישט איינגעצאלט געווארן אין מיין אקאונט, . 3
די סומע איז נישט פונקטליך אויסגערעכנט געווארן, אדער מיין קאורט באפעל איז פארענדערט געווארן, ווי געשטיצט דורך: * 

 א קאפיע )פארנט און הינטער( פון אן אנולירטע טשעק אדער געלט ארדער וועלכע איז אריינגעלייגט געווארן דורך די 
טשיילד סאפורט אגענטור אבער איז נישט איינגעצאלט געווארן אין מיין אקאונט

דאקומענטאציע וועלכע שטיצן מיין קלאגע אז מיין סאפורט איז נישט פונקטליך אויסגערעכענט געווארן
א קאפיע פון מיין קאורט באפעל פארענדערנדיג מיין סאפורט באפעל אדער באשטימען די שולדיגע סומע

אנדערע )אידענטיפיציר(

די ניו יארק סטעיט קאורט באפעל אויף סאפורט ענטהאלט א געפינס פון הינטערשטעליגקייט און אז דער קאורט האט גענומען . 	
 אין באטראכט ערווארטע טעקס ריפאנדס ביים באשטימען די סומע פון פעריאדישע באצאלונגען קעגן די הינטערשטעליגקייט, 

און שטעלט צו אז אזעלכע הינטערשטעליגקייט זאלן נישט אויטאריזירט ווערן פאר די טעקס ריפאנד אומבאלאנסירונג פראצעדור, 
און איך האב געמאכט אלע פעריאדישע באצאלונגען, ווי געשטיצט דורך:

א קאפיע פון מיין קאורט באפעל וואס שטיצט מיין קלאגע; און
א קאפיע )פארנט און הינטער( פון מיינע אנולירטע טשעקן אדער געלט באפעלן וואס באווייזן אז איך האב געמאכט מיינע 

פעריאדישע באצאלונגען; אדער
א קאפיע פון מיין טעקס ריפאנד אומבאלאנסירונג בריוון וואס איך האב דערהאלטן וואס באווייזן אז מיינע טעקס ריפאנדס 

זענען געגעבן געווארן צו מיין טשייעלד סאפורט קעיס.

איך פארלאנג א קאנפערענץ צו באהאנדלען דעם ענין.. 	

מיין סאפורט באפעל איז נישט ארויסגעגעבן געווארן אינעם ניו יארק סטעיט, און איך פארלאנג אז די איבערזיכט זאל דורכגעפירט . 	
ווערן דורך די סטעיט וועלכע האט ארויסגעגעבן דעם סאפורט באפעל.

קַאונטי: ניו יארק קעיס איידענטיפייער: 

סאושעל סעקיוריטי נומער: דרוקט נאמען:
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