אָ פֿיס פֿוּן דיװערסיע ,עקויטי אוּן אינקלוּשאָ ן
12207 WAHC -BUILDING 9-ALBANY, NY

אַ מעריקאַ נער מיט דיסאַ ביליטיס געזעץ באַ קלאָ ג פֿאָ רמע
ביטע ניצן די פֿאָ רמע צוּ פֿאָ רלײגן אַ באַ קלאָ ג באַ זירט אױף אין באַ דינג פֿוּן באַ דינען ,אַ קטיװיטעטן,
פּראָ גראַ מען אָ דער בענעפֿיטס.
ביטע פֿאָ רלייגט די פֿאָ רמע צוּ:

קאָ מפּלעינאַ נט אינפֿאָ רמאַ ציע
הײם טעלעפֿאָ ן:

NYS Department of Taxation and Finance
Attn: Designee for Reasonable Accommodation
256 Building 9, Room
W.A. Harriman State Office Campus
12227 Albany, NY
Reasonable.Accommodations@tax.ny.gov

נאָ מען:

אי-מײל:

הײם אַ דרעס:

אײער קלײם איז געמאַ כט קעגן:
ַ
.1
שטאַ ט אַ גענציע:

נאָ מען:
טיטל:

אַ דרעס:

טעלעפֿאָ ן:

אײער באַ קלאָ ג:
 .2באַ געגענוּנג)ען( אוּן דאַ טע)ס( פֿוּן די צוּשטאַ נדן װאָ ס העכערן ַ
אײער באַ קלאָ ג אָ נגײן? יאָ
די צוּשטאַ נדן פֿוּן ַ
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נײן

זײט  2פֿוּן (5-21)56 -AA 2

אײערע סיבות פֿאַ ר
שרײבט די משוערדיק אָ פּלייקענוּנג פֿוּן באַ דינען ,פּראָ גראַ מען אָ דער בענעפֿיטס אוּן ַ
ַ
 .3ביטע באַ
זײנען דאָ ,
רײננעמען דעם נאָ מען פֿוּן עדות ,אױב עס ַ
באַ שלוסן אַ ז די אָ נפֿירוּנג אַ יז געװען דיסקרימינאַ טיװ .ביטע אַ ַ
אוּן צוּפֿעסטיקט אָ נהאַ לט אינפֿאָ רמאַ ציע ,אױב פֿאַ ראַ נען.

 .A .4איר האָ ט פֿאָ רגעלײגט אַ קלײם װעגן דעם באַ קלאָ ג מיט אַ פֿעדעראַ ל ,שטאַ ט אָ דער אָ רטיק רעגירוּנג
אַ גענציע?
נײן
יאָ
 .Bאיר האָ בן געדינגט אַ ן אַ דװאָ קאַ ט פֿאַ ר די אַ לעגיישאַ נס אין די באַ קלאָ ג?
נײן
יאָ
 .Cאיר האָ ט אינסטיטוטירט אַ געזעצלעך פּראָ צעס װעגן די באַ קלאָ ג?
נײן
יאָ
בײ:
 .5די באַ קלאָ ג פֿאָ רמע איז פֿוּלגעשטענדיקט ַ
 ADAקאָ אָ רדינאַ טאָ ר
אוּנטערשריפֿט:

קאָ מפּלעינאַ נט
דאַ טע:

