
School Tax Relief (STAR) דעם ֿפַאר זיך ֿפַארשרַײב
 קרעדיט 

נַײ הײם!-מזל אַײער  ֿפַאר  ּפרימַארי    טוב  אַײער  זַײן  װעט  די  אױב 
STARוווינָארט, נעם עטלעכע מינּוטן זיך צּו ֿפַארשרַײבן ֿפַאר דעם  

 קרעדיט. 

זַײנע   בַאקּומען  װעלן  בַאזיצערס  הײם  נַײ  STARּפַאסיק 
 ָאּפשּפָארּונגען אין ֿפָארמע ֿפּון ַא טשעק גלַײך ֿפּון ניו יָארק שטַאט. 

שטַאט  יָארק  ניו  דעם  מיט  ֿפַארשרַײבן  זיך  דַארֿפן  איר  ָאבער 
 קרעדיט טשעק.  STARשטַײער דעּפַארטמענט צּו בַאקּומען ַא 

 טעג ַא װָאך אין  7שעהן ַא טָאג,  24איר קענען זיך ֿפַארשרַײבן  
www.tax.ny.gov/star 

זיך  קענען  קָאמּפיוטער  ַא  צּו  צּוטריט  ָאן  אײגענער  אײגנקײט 
אין   טעלעֿפָאן  בַײ  צװישן   518-457-2036ֿפַארשרַײבן  טעג  װָאך 

 מ. “נ 4:30מ אּון  “ֿפ  8:30

 ? STAR ֿפַאר ּפַאסיק זַײט איר

ָאדער ווינציקער, איר זַײט   $500,000עס איז אַײער ּפרימַארי וווינָארט; אּון אַײער הכנסה איז   אױב איר ֿפַארמָאגן אַײער הײם,
 קרעדיט.   Basic STARּפַאסיק ֿפַאר דעם  

ָאדער ווינציקער, איר מעגן זַײן ּפַאסיק ֿפַאר דעם   $92,000ָאדער עלטערער מיט ַאן הכנסה ֿפּון  65אין דערצּו, אױב איר זַײנען 
Enhanced STAR  .קרעדיט 

אין צּוקּונֿפטדיקע   בַאֿפרַײּונג. STARבמשך דעם ערשטן יָאר ֿפּון אַײער נַײ הײם, איר מעגן בַאקּומען דעם ֿפריערדיקער אײגענער  
 איר דַארֿפן זיך ניט ֿפַארשרַײבן נָאך ַא מָאל.  טשעק. STARיָאר, דערװַײל איר זַײט ּפַאסיק, מיר װעלן אַײך שיקן ַא  

 : ֿפַארַאנען אינֿפָארמַאציע די הָאט, זיך ֿפַארשרַײבן איז אײדער
oעם אײגנקײט אּון זַײנע נעמען אּון סָאשַאל סעקּוריטי נּומערן ֿפּון ַאלע אײגענער ֿפּון ד 
o סּפַאּוסעס, דעם נָאמען ֿפּון דעם שּול דיסטריקט ֿפּון אַײער ּפרימַארי וווינָארט, בערכדיק דַאטע 
o ,װען איר הָאבן געקױֿפט די אײגנקײט, אּון די נעמען ֿפּון די ֿפַארקױֿפער 
o ן קײן װױנּונג דעם לעצטן שּול שטַײער רעכענּונג, אױב איר הָאט בַאקּומען אײן ַאדרעס ֿפּו 
oֿפָאנד, -אײגנקײט ֿפַארמָאגן אין ַאן ַאנדערן שטַאט אױב די אײגנקײט איז ֿפַארמָאגן אין ּפקדון
o ֿפָאנד -דעם געזעצלעך נָאמען ֿפּון ּפקדון
o2020   ֿפעדערַאל ָאדער שטַאט הכנסה שטַײער צּוריקקערן ֿפַאר ַאלע אײגענער (אױב איר הָאבן ניט ֿפָארגעלײגט ַא

נסה שטַײער צּוריקקערן, מען װעט אַײך בעטן צּושטעלן ֿפינַאנציעלע אינֿפָארמַאציע ֿפַאר ַאלע אײגנקײט  הכ  2020
 בַאזיצערס) 

ֿפַארשרַײבּונג  STARָאּפרּוף װעגן דעם 
 ַאּפליקַאציע ֿפּון אּונדזער ניצערס:

גרינג צּו  ֿפרַײנדלעך.-’זײער ניצער
גײן שריט דורך שריט’.

איך הָאב דערװַארטן עס זָאל זַײן ַא 
ּפרָאצעס... אּון עס איז ניט לַאנג 

 געװען’.

ערלעך אּון גרינג צּו ניצן’.
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