פֿאַ רשרײַ ב זיך פֿאַ ר דעם )School Tax Relief (STAR
קרעדיט
מזל-טוב פֿאַ ר אײַ ער נײַ הײם! אױב די װעט זײַ ן אײַ ער פּרימאַ רי
וווינאָ רט ,נעם עטלעכע מינוּטן זיך צוּ פֿאַ רשרײַ בן פֿאַ ר דעם STAR
קרעדיט.
פּאַ סיק נײַ הײם באַ זיצערס װעלן באַ קוּמען זײַ נע STAR
אָ פּשפּאָ רוּנגען אין פֿאָ רמע פֿוּן אַ טשעק גלײַ ך פֿוּן ניו יאָ רק שטאַ ט.
אָ בער איר דאַ רפֿן זיך פֿאַ רשרײַ בן מיט דעם ניו יאָ רק שטאַ ט
שטײַ ער דעפּאַ רטמענט צוּ באַ קוּמען אַ  STARקרעדיט טשעק.
איר קענען זיך פֿאַ רשרײַ בן  24שעהן אַ טאָ ג 7 ,טעג אַ װאָ ך אין
www.tax.ny.gov/star
אײגנקײט אײגענער אָ ן צוּטריט צוּ אַ קאָ מפּיוטער קענען זיך
פֿאַ רשרײַ בן בײַ טעלעפֿאָ ן אין  518-457-2036װאָ ך טעג צװישן
 8:30פֿ“מ אוּן  4:30נ“מ.

אָ פּרוּף װעגן דעם  STARפֿאַ רשרײַ בוּנג
אַ פּליקאַ ציע פֿוּן אוּנדזער ניצערס:
ערלעך אוּן גרינג צוּ ניצן’.
’זײער ניצער-פֿרײַ נדלעך .גרינג צוּ
גײן שריט דורך שריט’.
איך האָ ב דערװאַ רטן עס זאָ ל זײַ ן אַ
לאַ נג פּראָ צעס ...אוּן עס איז ניט
געװען’.

איר זײַ ט פּאַ סיק פֿאַ ר ?STAR
אױב איר פֿאַ רמאָ גן אײַ ער הײם ,עס איז אײַ ער פּרימאַ רי וווינאָ רט; אוּן אײַ ער הכנסה איז  $500,000אָ דער ווינציקער ,איר זײַ ט
פּאַ סיק פֿאַ ר דעם  Basic STARקרעדיט.
אין דערצוּ ,אױב איר זײַ נען  65אָ דער עלטערער מיט אַ ן הכנסה פֿוּן  $92,000אָ דער ווינציקער ,איר מעגן זײַ ן פּאַ סיק פֿאַ ר דעם
 Enhanced STARקרעדיט.
במשך דעם ערשטן יאָ ר פֿוּן אײַ ער נײַ הײם ,איר מעגן באַ קוּמען דעם פֿריערדיקער אײגענער  STARבאַ פֿרײַ וּנג .אין צוּקוּנפֿטדיקע
יאָ ר ,דערװײַ ל איר זײַ ט פּאַ סיק ,מיר װעלן אײַ ך שיקן אַ  STARטשעק .איר דאַ רפֿן זיך ניט פֿאַ רשרײַ בן נאָ ך אַ מאָ ל.

אײדער איז פֿאַ רשרײַ בן זיך ,האָ ט די אינפֿאָ רמאַ ציע פֿאַ ראַ נען:
o
o
o
o
o
o
o

נעמען אוּן סאָ שאַ ל סעקוּריטי נוּמערן פֿוּן אַ לע אײגענער פֿוּן דעם אײגנקײט אוּן זײַ נע
ספּאַ וּסעס ,דעם נאָ מען פֿוּן דעם שוּל דיסטריקט פֿוּן אײַ ער פּרימאַ רי וווינאָ רט ,בערכדיק דאַ טע
װען איר האָ בן געקױפֿט די אײגנקײט ,אוּן די נעמען פֿוּן די פֿאַ רקױפֿער,
דעם לעצטן שוּל שטײַ ער רעכענוּנג ,אױב איר האָ ט באַ קוּמען אײן אַ דרעס פֿוּן קײן װױנוּנג
אײגנקײט פֿאַ רמאָ גן אין אַ ן אַ נדערן שטאַ ט אױב די אײגנקײט איז פֿאַ רמאָ גן אין פּקדון-פֿאָ נד,
דעם געזעצלעך נאָ מען פֿוּן פּקדון-פֿאָ נד
 2020פֿעדעראַ ל אָ דער שטאַ ט הכנסה שטײַ ער צוּריקקערן פֿאַ ר אַ לע אײגענער )אױב איר האָ בן ניט פֿאָ רגעלײגט אַ
 2020הכנסה שטײַ ער צוּריקקערן ,מען װעט אײַ ך בעטן צוּשטעלן פֿינאַ נציעלע אינפֿאָ רמאַ ציע פֿאַ ר אַ לע אײגנקײט
באַ זיצערס(
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