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 װי ַאזױ צּו קָאנטַאקטירן דעם שטַײער דעּפַארטמענט ֿפַאר
 צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן הילף

 
 

 ּפרָאגרַאם קיצור 
דעם שטַײער דעּפַארטמענט צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן ּפרָאגרַאם דערלױבט טַאקסּפײערס װָאס שטײען ַאנטקעגן זײער  

די אינדיװידּועלע אּונ ביזנעסעס זַײנען   ֿפַארענטֿפערן די חוֿבות בַײ בַאצָאלן ַא ֿפַארקלענערט סּומע. גרױסע שטַײער חוֿבות צּו  
 ּפַאסיק.   

 
 ַאזױ ַארבעט דעם ּפרָאגרַאם: 

ַא טַאקסּפײער צּושטעלט דעם שטַײער דעּפַארטמענט מיט דעטַאלעד אינֿפָארמַאציע װעגן זַײנען ֿפינַאנצן, זַײנע שטַײער   •
  אּון די סיבות ֿפַאר װעלכע זײ קענען ניט בַאצָאלן װָאס זײ דַארֿפן. חוֿבות,

בַאזירט אױף די אינֿפָארמַאציע, דעם טַאקסּפײער צּושטעלט ַא סּומע זײ קשנשן בַאצָאלן ּכדי צּו הָאבן זַײן שטַײער   •
  ּונג, דעם טַאקסּפײער דַארף ניט ַארַײננעמען צָאלּונג מיט די צּושטעל  חוֿבות בַאֿפרידיקט. 

שטַײער דעּפַארטמענט ּפערסָאנַאל איבערקּוקט דעם טַאקסּפײער ֿפָארלייג אּון בַאטרַאכט ַאנדערע ֿפַאקטס,   •
  ַארַײנגענּומען די עלטער ֿפּון טַאקסּפײער, ַארבעטן סטַאטּוס אּון מעדיקַאל סיטּוַאציע.

שטַײער דעּפַארטמענט װעט ֿפַארקלענערן דעם  אױב דעמ שטַײער דעּפַארטמענט ָאננעמט די צּושטעלּונג, דעם  •
 טַאקסּפײער חוֿבות צּו די סּומע אין הסּכמה. 

 
אױב איר   ניט ַאלע טַאקסּפײערס זַײנען ּפַאסיק. -די צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן ּפרָאגרַאם בלױז צּולייגט צּו בֿפרט סיטּוַאציעס 

קָאמּפרָאמיסן, בַאטרַאכט װעגן ַאנדערע ּפרָאגרַאמען צּוגעשטעלט בַײ דעם שטַײער  זַײנען ניט ּפַאסיק ֿפַאר ַא צּושטעלּונג אין 
צּום בַײשּפיל, צָאלּונג ּפלַאנען זַײנען ַא גרינג אּון ַאֿפָארדַאבַאל װעג ּכדי צּו בַאצָאלן אַײער שטײגער חוֿב אין   דעּפַארטמענט. 

 צַײט.   
 

אױב דעם שטַײער דעּפַארטמענט הָאט אַײך געשיקט ַא רעכענּונג   שטַײער חוֿבות. וואס א חילוק איר טָאן, איגנָארירט ניט אַײער
מיר   ָאדער זַאמלּונג בַאמערקּונג װָאס איר קענען בַאצָאלן, עס איז אין אַײער בעסטן אינטערעס אּונדז בַאלדיק קָאנטַאקטירן.

 עלָאזּונג.װעלן איבערקּוקן אַײער ֿפַאל אּון ַארבעטן מיט אַײך צּו הָאבן ַא צ
 

 װי ַאזױ צּו בַאשלָאסן אױב איר זַײנען ּפַאסיק ֿפַאר דעם ּפרָאגרַאם
 ּכדי צּו קװַאליֿפיצירן ֿפַאר ַא צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן, איר דַארֿפן בַאגעגענען אײנע ֿפּון די צּושטַאנדן: 

  אַײערע ַאקטיװן).איר זַײנען ניט צָאלֿפעִיק (אַײער חוֿבות זַײנען גרעסער װי  •
 איר זַײט אױסגעשריבן ֿפּון בַאנקרָאט במשך דעם לעצטן יָאר.  •
איבעריק עקָאנָאמיש  אױב איר הָאבן בַאצָאלט אַײערע שטַײער חוֿבות אין גַאנצן, איר װָאלט געשטַאנען ֿפַאר  •

זַײנען די   ַאזישע לעבן הוצעותב מיינען ַאז איר װָאלט ניט געקענט בַאצָאלן אַײער בַאזישע לעבן הוצעות. שװעריקַײט,
װָאס צּושטעלן ֿפַאר געזּונטערהַײט, װילשטַאנד אּון ּפרָאדּוקציע ֿפּון הכנסה ֿפַאר אַײער אײגענע משּפחה. בלױז  

 מעגן צוּולייגן ֿפַאר רעליעף בַאזירט אױף איבעריק עקָאנָאמיש שװעריקַײט.   אינדיװידועלע
  

 ּפרָאגרַאםװי ַאזױ צּו צוּולייגן ֿפַאר דעם 
 

 ָאנֿפילן די גערעכטע ֿפָארמע:  .1
-DTFֿפָארמע אױב אַײער שטַײער חוֿבות זַײנען געװָארן ֿפעסט אּון לעצטגילטיק, ניצן  ֿפעסט אּון לעצטגילטיק: 

 .צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן ֿפַאר ֿפעסט אּון לעצטגילטיק ליַאביליטיס., 4.1
 

איר ֿפָאדערן ַאז עס איז צווייֿפל װעגן די סּומע איר קּומען, אּון איר הָאבן   אױבֿפָארמַאל אויֿפרּוף הענגענדיק: 
צּושטעלּונג אין קָאמּפרָאמיסן ֿפַאר   , DTF-4ֿפָארמע ֿפָארמַאל ּפרָאטעסטן רעכט װָאס זַײנען צווייֿפלדיק, ניצן 

 יבערקּוקן.ליַאביליטיס ניט ֿפעסט אּון לעצטגילטיק אּון סָאביקט צּו ַאדמיניסטרַאטיװ א
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 װעלכע ֿפָארמע איר ניצן, זַײט זיכער צּו ַארַײננעמען ַאלע ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע:  נעם ַארַײן ַאלע דָאקּומענטן.  .2
 ַארױסזָאג ֿפּון ֿפַײנַאנשַאל צּושטַאנד אּון ַאנדערע אינֿפָארמַאציע , DTF-5ֿפָארמע  •
 לעצטע דרַײ יָאר ֿפעדערַאל הכנסה שטַײער צּוריקקערן  •
 טעג ַאלט.  30ַא קרעדיט רעּפָארט װינציק ֿפּון  •
  מָאנַאטן ֿפּון בַאנק ַארױסזָאגן  12די לעצטע  •

ַאן ַארױסזָאג בַארשרַײבן די איבעריק עקָאנָאמיש שװעריקַײט איר װָאלט  אױב איר זּוכן שװעריקַײט רעליעף. נעם ַארַײן 
 געהַאט, צּוזַאמען מיט ַאלע ָאנהַאלט דָאקּומענטן. 

 
 .  שיק צּו: 3
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