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בעטן אַ אױסגלײַ ך קאָ נפֿערענץ
אױסגלײך קאָ נפֿערענץ
ַ
װען צוּ בעטן אַ ן
אױסגלײך
ַ
בײ בעטן אַ ן
אײער באַ מערקוּנג זאָ ג אַ ז איר האָ בן פֿאָ רמאַ ל פּראָ טעסטן רעכט ,איר מעגן טשאַ לענדזש די באַ מערקוּנג ַ
אױב ַ
שטײער דעפּאַ רטמענט
ַ
אױסגלײך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ .
ַ
צײט באַ גרענעצן ,מיט דעם
קאָ נפֿערענץ אין דעם ספּעציפֿיצירט ַ
רײננעמען:
אַ קציעס איר קענען אַ זױ פּראָ טעסטן אַ ַ
שטײער רעכענוּנגען;
ַ
• עטלעכע
• אָ פּלייקענוּנגען פֿוּן צוריקצאָ לן קליימז; אוּן
פֿרײוּנג צערטיפֿיקאַ ט.
רשרײבוּנג אָ דער באַ ַ
ַ
פּשרײען אָ דער פֿאַ רהאַ לטוּנגען פֿוּן אַ ליצענץ ,פֿאַ
ַ
• אָ פּלייקענוּנגען ,אָ

אױסגלײך קאָ נפֿערענץ?
ַ
װי אַ זױ אַ רבעט אַ ן
טײער װעג צוּ אַ נטשלאָ סן פּראָ טעסטן אָ ן אַ פֿאָ רמאַ ל פֿאַ רהער .אַ זױ אַ רבעט עס:
אױסגלײך קאָ נפֿערענץ איז אַ גיכער אוּן ווינציקער ַ
ַ
אַ ן
אײער נאָ מען .אױב איר באַ שטימען
• איר מעגן אויסמעקן אין די קאָ נפֿערענץ ,אָ דער באַ שטימען אַ רעפּרעזענטאַ נט צוּ אויסמעקן אין ַ
אַ רעפּרעזענטאַ נט ,איר מוּזן פֿאָ רלײגן אַ פֿוּלמאַ כט פֿאָ רמע ,אַ זוי װי פֿאָ רמע  ,1-POAפֿוּלמאַ כט ,אָ דער פֿאָ רמע  ,14-ETפּאָ סעסיע
שטײער פֿוּלמאַ כט ,אין אוּנדזער װעבפּלאַ ץ.
ַ
אױסגלײך אוּן פֿאַ רמיטלוּנג באַ דינען ביוּראָ װעט פֿירן די קאָ נפֿערענץ .אַ דעפּאַ רטמענט
ַ
• אַ ן אוּמפּאַ רטײ ִיש באַ ראָ טער פֿוּן דעם
רעפּרעזענטאַ נט װעט באַ טײלן כּדי צוּ דערקלערן די שטעלע פֿוּן דעם דעפּאַ רטמענט .דעם באַ ראָ טער װעט איבערקוּקן די עװידענץ
בײ בײדע פּאַ רטייען אוּן פּרווון צוּ פֿאַ רמיטלען די דיספּיוט.
פֿאָ רגעלײגט ַ
אײך שיקן אַ געלײגט החלטה דערפֿירוּנג אין די פֿאָ רמע פֿוּן אַ צוּשטימוּנג.
• נאָ ך די קאָ נפֿערענץ דעם באַ ראָ טער װעט ַ
אוּנטערשרײבן אוּן עס שיקן צוּ דעם באַ ראָ טער במשך 15
ַ
בײ
זײט מסכּים מיט דעם צוּשטימוּנג ,איר קענען אָ ננעמען ַ
• אױב איר ַ
טעג .דאָ ס װעט ענפדיקן דעם פֿאָ רמאַ ל פּראָ טעסטן.
אױסגלײך באַ פֿעל .דעם באַ פֿעל איז
ַ
זײנען ניט מסכּים מיט דעם צוּשטימוּנג ,דעם באַ ראָ טער װעט אַ רויסגעבן אַ ן
• אױב איר ַ
שטײער
ַ
סײדן איר פֿאָ רלײגן אַ פּעטיציע פֿאַ ר אַ פֿאַ רהער מיט די צעטײלוּנג פֿוּן
אײך אוּן דעם דעפּאַ רטמענטַ ,
פֿאַ רבוּנדן אױף ַ
אויפֿרוּפֿן.

אױסגלײך קאָ נפֿערענץ
ַ
װי אַ זױ צוּ בעטן אַ ן
נלײן  -די גיך אוּן גרינגער װעג כּדי צוּ בעטן אַ קאָ נפֿערענץ.
 .1אָ ַ
•
•
•

נלײן באַ דינוּנג אַ קאַ וּנט )אין www.tax.ny.gov).
לאָ ג אין אָ דער באַ שאַ פֿן אַ ן אָ ַ
קלײב אױס ענטפֿערן דעפּאַ רטמענט באַ מערקוּנג אין באַ דינען אין די לינק האַ נט מעניוּ.
ַ
אײער בקשה.
אײער באַ מערקוּנג נאָ ענט אוּן פֿאָ לגן די פּינקטלען כּדי צוּ פֿוּלשטענדיקן ַ
האָ ט ַ

 .2פּאַ פּיר פֿאָ רמע
אױב איר װילן ניט ענטפֿערן אָ ַ
אױסגלײך קאָ נפֿערענץ ,אוּן פֿאַ קס צוּ
ַ
נלײן ,פֿוּלשטענדיקן פֿאָ רמע  ,CMS-1-MNבקשה פֿאַ ר
 .518-435-8554אױב איר בעסער וועלן ,איר מעגן שיקן אָ דער האַ נט צוּשטעלן פֿאָ רמע  CMS-1-MNצוּם פֿאָ לגנדיקער
דערװײזן אַ ז איר האָ בן
ַ
אײך דערלױבן צוּ
װײל דאָ ס װעט ַ
אַ דרעס,מיר רעקאָ מענדירן באַ שטעטיקט אָ דער רעגיסטרירט פּאָ סטַ ,
צײט.
אײער בקשה אין ַ
פֿאָ רגעלײגט ַ
פֿאַ קסpreferred)) 518-435-8554 :

פּאָ סט:
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רײננעמען
זײט זיכער צוּ אַ ַ
אײער שטעלעַ .
ריגאַ רדלעס פֿוּן װי אַ זױ איר בעטן אַ קאָ נפֿערענץ ,שיק אוּנדז אַ לע דאָ קוּמענטן נױטיק צוּ אָ נהאַ לטן ַ
אַ לע פֿוּן די פֿאָ לגנדיקע:
• אַ קאָ פּיע פֿוּן די באַ מערקוּנג איר פּראָ טעסטן,
אײער נאָ מען( ,אוּן
• אַ ריכטיק ,פֿוּלשטענדיק פֿוּלמאַ כט פֿאָ רמע )אױב איר באַ שטימען עמעצן צוּ אויסמעקן אין ַ
אײער פּראָ טעסטן.
• קײן אַ נדערע דאָ קוּמענטן איר מײנען זײ װאָ לטן געװען שײכנדיק צוּ ַ
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