אויסגעלאזטע ארבעטער פאנד פראגראם
 NYCRR 12אפטיילונג ( 704נייע טייל דערין קאפיטל  - Xאלגעמיינע כללים)

 704.01אפליקאציע דאקומענטן אין אלגעמיין
)א( דאקומענטן זאלן ווערן צוגעשטעלט צום דעפארטמענט אוו לעיבאר דערין די בויגן ,פארנעם ,און דעדליינס
פארשריבן דורך דער קאמישאנער.
)ב( דער קאמישאנער קען ,סיי ווען איידער דער באשטעטיגונג פון אן אפליקאציע אדער אלס טייל פון סיי וועלכע
אויספארשונג פאראורזאכט דורך אן אפליקאציע ,פאדערן אז אן אפליקאנט זאל ארויסגעבן אדער פארשטעלן
דאקומענטאציע געשילדערט אין טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  2021אדער דעם טייל פון דער
דעפארטמענט'ס אפיסעס ,אדער דורך עלעקטראנישע מיטלען ,ווי פארשריבן דורך דער קאמישאנער .פארפעלונג אזוי
צו טון אין די צייט אפשניט פארשריבן קען סערווירן אלס א באזיס פאר די אפזאג פון אן אפליקאציע.
)ג( דאקומענטן אריינגעגעבן דורך אן אפליקאנט צו פעסשטעלן אידענטיטעט זאל זיין:
) (1סערטיפייד דורך דער ארויסגעבונג אגענטור;
) (2נישט אויסגעלאפן אויסער אויב ספעציפיש אנגעמערקט אז יא;
) (3אין ענגליש אדער באגלייט דורך א סערטיפייד ענגליש שפראך איבערזעצונג; און
) (4נישט געטוישט אדער געשעדיגט.
)ד( דאקומענטן וואס קומען נישט נאך די פאדערונגען פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  2021אדער
דאס טייל זאל נישט זיין גערעכנט אינגאנצן אדער אין טייל ,אויסער אויב אנדערשווייז אנגעמערקט אין דעם טייל .דער
קאמישאנער קען ,אויף איר אייגענע באשטימען ,זיך פארבינדן מיט אן אפליקאנט אדער דער געגעבענע מקור פון א
דאקומענט צו קלאר מאכן אדער באשטעטיגן דאקומענטן ,און קען פעסטשטעלן פראצעדורן פאר מאכן אזא
פארבינדונג.
 704.2ארבעט-פארבינדענע פארדינסטן אדער הויזגעזונד אינקאם פארלוסט
)א( פאר צוועקן פון צופרידנשטעלן דער טייטש פון "אויסגעלאזטע ארבעטער" אין סוב-אפטיילונג  1פון אפטיילונג 2
פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  2021וואס אן אפליקאנט מוז האבן דורכגעגאנגען:
) (1פארלוסט פון ארבעט-פארבינדענע פארדינסטן פון כאטש  50%פער וואך פון דער וואך אנגעהויבן
פעברואר  ;2020 ,23אדער
) (2פארלוסט פון הויזגעזונד אינקאם פון כאטש  50%פער וואך פון דער וואך אנגעהויבן פעברואר ,23
.2020
)ב( דער טערמין "ארבעט-פארבינדענע פארדינסטן" ווי גענוצט אין טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון
 2021זאל מיינען אינקאם פון ארבעט דורכגעפירט דורך אן אינדיווידועל וואס איז כאטש  18יאר אלט ביים צייט
פונעם אפליקאציע.
)ג( דער טערמין "דיסאבילטי" ווי גענוצט אין סוב-פאראגראף ) (iiפון פאראגראף )ג( פון סוב-אפטיילונג  1פון
אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  2021זאל מיינען א קלאפ אדער קראנקהייט וואס

מאכט אז דער מענטש זאל נישט קענען אויספירן זיין געווענליכע פליכטן אין זיין אדער איר ארבעט אדער ארבעט פאר
וועלכע דער מענטש איז לאגיש טויגליך פאר דורך טרעינירונג אדער ערפארונג" .דיסאביליטי" נעמט אריין אלע סארט
דיסאביליטעטן ,אריינגערעכנט גייסטישע און פיזישע דיסאביליטי; פערמענאנטע און צייטווייליגע דיסאביליטי; און
טיילווייזע און טאטאלע דיסאביליטי" .דיסאביליטי" זאל נישט זיין באגרעניצט צו דיסאביליטי פאראורזאכט דורך
 COVID-19און רעכנט אויך אריין דיסאביליטי פאראורזאכט דורך אדער אין פארבינדונג מיט שוואנגערשאפט.
)ד( דער טערמין "הויפט פארדינער אדער הויפט קוואל פון אינקאם פאר א הויזגעזונט" ווי גענוצט אין סוב-פאראגראף
) (iiפון פאראגראף )ג( פון סוב-אפטיילונג  1פון אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון 2021
זאל מיינען א מיטגליד פון דער אפליקאנט'ס הויזגעזונד וואס ,איידער שטארבן אדער ווערן דיסעיבלד ,האט געגעבן
כאטש  50%פון די פינאנציעלע שטיצע צום הויזגעזונד און איז געווען כאטש  18יאר אלט ביים צייט פון טויט אדער
ביים צייט פון ווערן דיסעיבלד.
)ה( די פאלגנדע דאקומענטן מוזן ווערן צוגעשטעלט מיט אן אפליקאציע פאר בענעפיטן אויב דער אפליקאנט ווערט
דער הויפט פארדינער אדער הויפט קוואל פון אינקאם פאר א הויזגעזונד:
) (1טויט סערטיפיקאט פון דער פריערדיגע הויפט פארדינער אדער הויפט קוואל פון אינקאם פאר'ן
הויזגעזונד ,אריינגערעכנט דער דאטום פון טויט; אדער
) (2באווייז פון דיסאביליטי פון די פריערדיגע הויפט פארדינער אדער הויפט קוואל פון אינקאם פאר'ן
הויזגעזונד ,אריינגערעכנט דער דאטום און נאטור פונעם דיסאביליטי ,אריינגערעכנט:
) (iדערקלערונגען ,רעקארדס ,אדער בריוון פון א מעדיצינישע פראפעסיאנאל לייסענסד אין ניו
יארק סטעיט וואס שטעלט צו ,אדער האט צוגעשטעלט ,מעדיצינישע באהאנדלונג אדער אפשאצונג
פון דער גייסטישע אדער פיזישע וואונד אדער קראנקהייט וואס האלט אפ דער אינדיווידועל פון
אויספירן דער געהעריגע פליכטן פון זיין אדער איר ארבעט .די דאקומענטאציע מוז אדרעסירן דער
אינדיווידועל'ס פעאיגקייט צו אויספירן ארבעט-פארבינדענע אקטיוויטעטן ,אזויווי זיצן ,שטיין ,גיין,
אויפהויבן ,טראגן ,באהאנדלען זאכן ,הערן ,רעדן ,און פארן .אין פעלער פארמישנדיג גייסטישע
באגרעניצונגען ,מוז דער דאקומענטאציע שילדערן דער אינדיווידועל'ס פעאיגקייט צו פארשטיין ,צו
אויספירן און געדענקען אנווייזונגען ,און צו פאסיג רעאגירן צו אויפזעער ,מיטארבעטער ,און ארבעט
דרוק אין אן ארבעט ענווייראנמענט.
א לייסענסד מעדיקעל פראפעסיאנאל רעכנט אריין:
)א( א לייסענסד דאקטער ,אריינגערענט א מעדיקעל אדער אסטיאפאטיק דאקטער;
)ב( א לייסענסד פסיכאלאג ,אריינגערעכנט א לייסענסד אדער סערטיפייד פסיכאלאג ביי
דער זעלבסטשטענדיגע פראקטיק שטאפל; און א לייסענסד אדער סערטיפייד שולע
פסיכאלאג ,אדער אנדערע לייסענסד אדער סערטיפייד אינדיווידועל מיט נאך א טיטל וואס
פירט אויס דער זעלבע פונקציע ווי א שולע פסיכאלאג אין א שולע ענווייראנמענט ,פאר
באגרעניצונגען אדער אינטעלעקטועלע דיסאביליטי ,לערנען דיסאביליטיס ,און בלויז
גרעניצליכע אינטעלעקטועלע פונקציע;
)ג( א לייסענסד אפטאמעטריסט )אויגן דאקטער( פאר באגרעניצונגען פון זע-קראפט
קראנקהייטן ,אדער מאסנאמען פון זע-קראפט שארפקייט און זע-קראפט ווייטקייט בלויז
דערין דער לייסענסד פארנעם פון פראקטיק;
)ד( א לייסענסד פאדייעטריסט )פיס דאקטער( פאר באגרעניצונגען פון דער פיס ,אדער פיס
און קנעכל בלויז דערין דער לייסענסד פארנעם פון פראקטיק;

)ה( א לייסענסד אודיאלאג )אויערן דאקטער( פאר באגרעניצונגען פון הער-קראפט
פארלוסט ,אודיטארי פראצעסינג דיסארדער ,און באלאנס דיסארדערס בלויז דערין דער
לייסענסד פארנעם פון פראקטיק;
)ו( א לייסענסד פארגעשריטענע פראקטיק רעגיסטרירטע נורס ) ,(APRNפארגעשריטענע
פראקטיק נורס ) ,(APNאון פארגעשריטענע רעגיסטרירטע נורס פראקטישאנער
) (ARNPפאר באגרעניצונגען בלויז דערין דער לייסענסד פארנעם פון פראקטיק;
)ז( א לייסענסד דאקטער געהילף פאר באגרעניצונגען בלויז דערין דער לייסענסד פארנעם
פון פראקטיק; אדער
)ח( סיי וועלכע אנדערע מקור באשטעטיגט דורך דער קאמישאנער.
) (iiדערקלערונגען ,רעקארדס ,אדער בריוון פון אן אגענטור ,אוטאריטעט ,באורד ,אדער קאמישען
פון ניו יארק סטעיט ,א רעגירונג אגענטור אדער אוטאריטעט פון א פאליטישע סוב-אפטיילונג דערין
ניו יארק סטעיט ,אדער אן אגענטור פון דער פעדעראלע רעגירונג וואס גיבט ארויס אדער שטעלט צו
דיסאביליטי בענעפיטן צייגנדיג אז דער אינדיווידועל איז בארעכטיגט צו די בענעפיטן באזירט אויף
זיין אדער איר גייסטישע אדער פיזישע אומשטאנד; אדער
) (iiiדערקלערונגען ,רעקארדס ,אדער בריוון פון א פריוואטע ארבעט ערהוילונגס אדער אנדער
קאונסעלאר וואס גיבט ארויס אדער שטעלט צו דיסאביליטי בענעפיטן צייגנדיג אז דער אינדיווידועל
איז בארעכטיגט צו די בענעפיטן באזירט אויף זיין אדער איר גייסטישע אדער פיזישע אומשטאנד;
אדער
) (ivסיי וועלכע אנדערע דאקומענטאציע באשטעטיגט פונעם קאמישאנער.
)ו( אן אפליקאנט פאר בעניפטן באזירט אויף די טויט אדער דיסאביליטי פון א הויפט פארדינער אדער הויפט קוואל פון
אינקאם פאר'ן הויזגעזונד וועט פעסטשטעלן בארעכטיגונג פאר די בענעפיטן אין פאראגראף )א( אדער פאראגראף )ב(
פון סוב-אפטיילונג  3פון אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  2021דורך צושטעלן ארבעט-
פארבינדענע בארעכטיגונג דאקומענטן ווי באשטעטיגט אין די טייל וואס שפיגלט אפ די ארבעט היסטוריע פון די הויפט
פארדינער אדער הויפט קוואל פון אינקאם פאר'ן הויזגעזונד.
)ז( אויב אן אפליקאנט געבט זיך איין פאר בענעפיטן באזירט אויף די דיסאביליטי פון א הויפט פארדינער אדער הויפט
קוואל פון אינקאם פאר'ן הויזגעזונד ,אן אפליקאציע מעג אויך נישט ווערן געמאכט דורך די הויפט פארדינער אדער
הויפט קוואל פון אינקאם פאר'ן הויזגעזונד.
704.3באווייז פון אידענטיטעט
אין צוגאב צו די באווייז פון אידענטיטעט דאקומענטן געשריבן אין פאראגראף )א( פון סוב-אפטיילונג  5פון אפטיילונג
 2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  ,2021אן אפליקאנט קען צושטעלן דאס פאלגנדע דאקומענטאציע
צו די קאמישינער צו פעסטשטעלן צום ווייניגסטן פיר פונקטן פון באווייז פון טרעפן:
)א( פאר דריי פונקטן:
) (1ניו יארק סטעיט לערנער'ס פערמיט ארויסגעגעבן דורך די דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס;
)ב(  U.S.מיליטערישע בילד  IDקארטל ארויסגעגעבן בלויז פאר אקטיוו ,רעזערוו ,און רעטייערד
מיליטערישע שטאב;

)ג( בילד אידענטיפיקאציע קארטל ארויסגעגעבן דורך אן אגענטור ,באפולמעכטיגונג ,באורד ,אדער קאמישין
פון ניו יארק סטעיט ,א רעגירונג אגענטור אדער באפולמעכטיגונג פון א פאליטישע סוב-אפטיילונג דערין ניו
יארק סטעיט ,אריינגערעכנט א שולע דיסטריקט ,אדער אן אגענטור פון די פעדעראלע רעגירונג ,צוגעשטעלט,
אבער ,אז אידענטיפיקאציע קארטלעך וואס זענען געצייכנט " נישט פאר אידענטיפיקאציע צוועקן" אדער
אזעלכע ענליכע שפראך וועט נישט זיין גערעכנט; אדער
) (4בילד אידענטיפיקאציע קארטל ארויסגעגעבן דורך אן עדיוקעישאנעל אינסטיטושין ,אריינגערעכנט א
יוניווערסיטי ,קאלעדזש ,אדער נאך-צווייטע שולע ,סוביעקט צו די רעגולאציע פון די סטעיט עדיוקעישאן
דעפארטמענט אדער בארד פון רעגענטס.
)ב( פאר צוויי פונקטן:
) US (1אדער פרעמדע פאספארט ,וועלכע קען זיין אויסגעלאפן מיט נישט מער פון צוויי יאר;
) (2פרעמדע דרייווער'ס לייסענס מיט א בילד ,וועלכע קען זיין אויסגעלאפן מיט נישט מער פון צוויי יאר;
) (3פעדעראלע דאקומענטן ארויסגעגעבן דורך דער  USסיטיזענשיפ און אימיגראציע סערוויסעס
אריינגערעכנט בויגן  ,I-94בויגן  I-797-797A,Iאדער  ;I-797Dאדער
) US (4אינדיווידועלע שטייער באצאלער אידענטיפיקאציע נומער ) (ITINאסיינמענט בריוו.
)ב( פאר איין פונקט:
) (1אן-א-בילד אידענטיפיקאציע קארטל ארויסגעגעבן דורך אן אגענטור ,באפולמעכטיגונג ,באורד ,אדער
קאמישין פון ניו יארק סטעיט ,א רעגירונג אגענטור אדער באפולמעכטיגונג פון א פאליטישע סוב-אפטיילונג
דערין ניו יארק סטעיט ,אריינגערעכנט א שולע דיסטריקט ,אדער אן אגענטור פון די פעדעראלע רעגירונג,
צוגעשטעלט ,אבער ,אז אידענטיפיקאציע קארטלעך וואס זענען געצייכנט " נישט פאר אידענטיפיקאציע
צוועקן" אדער אזעלכע ענליכע שפראך וועט נישט זיין גערעכנט;
) (2בילד אידענטיפיקאציע קארטל ארויסגעגעבן דורך אן ארבעטסגעבער אדער איינהייט פארבינדן מיט אן
ארבעטסגעבער ,אריינגערעכנט בילד אידענטיפיקאציע קארטלעך געפאדערט צו באקומען צוטריט צו
פארזיכערטע פאסיליטעטן און געביידעס;
) (3בילד אידענטיפיקאציע קארטל ארויסגעגעבן דורך א צדקה ארגאניזאציע רעגיסטרירט מיט דער
טשעריטיס ביורא פון דער ניו יארק סטעיט אפיס פון די אטורני דזשענערעל פארבינדן מיט בארעכטיגקייט
פאר סערוויסעס אדער אנטיילנעמונג אין די פראגראמען געפירט דורך דער צדקה ארגאניזאציע אין די
איינפאכע פארנעם און פארוואס בארעכטיגקייט איז באשטימט געווארן איידער אפריל  ;2021 ,19אדער
) (4א שריפטליכע ארבעט פארשלאג ,פעי סטאבס ,אדער מעלדונג פון באצאל דאקומענטן צוגעשטעלט צום
אפליקאנט דורך אן ארבעטסגעבער.
 704.4באווייז פון וואוינארט
אין צוגאב צו דער באווייז פון וואוינארט דאקומענטן אויסגערעכנט אין פאראגראף )ב( פון סוב-אפטיילונג  5פון
אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  ,2021מוז אן אפליקאנט צושטעלן די פאלגנדע
דאקומענטאציע צום קאמישאנער צו פעסטשטעלן באווייז פון וואוינארט אין ניו יארק סטעיט איידער מערץ 2020 ,27
און פארזעצנדע אדער יעצטיגע וואוינארט ,דורך דאקומענטן ענטהאלטנדיג דער נאמען און ניו יארק סטעיט אדרעס
פונעם אפליקאנט ,און ,אין פאל פון דאקומענטן פעסטשטעלנדיג פארזעצנדע אדער יעצטיגע וואוינארט ,זיין מיט א
דאטום פון נישט פריער ווי מערץ  ,2021 ,20אויסער פאר דאקומענטן געשילדערט אין סוב-אפטיילונגען )א( און )ג(:

)א( סטעיט אדער פעדעראלע שטייער פיילינג אדער ריטורן ,מיט באווייז פון פיילינג ,אריינגערעכנט אן אי-
פיילינג אנערקענונג פונעם דעפארטמענט אוו שטייער און פינאנס ) Department of Taxation and
 (Financeאדער דער אינטערנאל רעוועניו סערוויס );(Internal Revenue Service
)ב( פעי סטאב;
)ג( ניו יארק סטעיט לערנער'ס פערמיט ארויסגעגעבן דורך די דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס;
)ד( ארבעט פארשלאג אדער מעלדונג פון באצאלונג וואס דאקומענטירט אז אן ארבעטסגעבער שטעלט צו
וואוינארט אינעם סטעיט ,אריינגערעכנט סאזאנישע וואוינארט;
)ה( דערקלערונג ,ביל ,אדער רעקארד פון א געזונטהייט אנשטאלט אדער אינשורענס פירמע )אריינגערעכנט
העלט אינשורענס ,היים-אייגנטומער'ס אינשורענס ,דינגער'ס אינשורענס ,לעבן אינשורענס ,אדער קאר
אינשורענס(;
)ו( באנק אדער קרעדיט קארטל סטעיטמענט;
)ז( דזשורי רופן ,געריכט באפעל ,אדער אנדערע דאקומענטן פון א סטעיט ,פעדעראלע ,אדער ארטיגע געריכט
אדער אדמיניסטראטיווע געזעץ איינהייט דערין ניו יארק סטעיט;
)ח( בריוו פון א דאמעסטישע געוואלדטאט איינוואוינער קעיר פראגראם ,אדער א רעגירונגס אגענטור ,נאן-
פראפיט ארגאניזאציע ,אדער רעליגיעזע אנשטאלט וואס שטעלט צו סערוויסעס צו דאמעסטישע געוואלדטאטן
איבערלעבער;
)ט( בריוו פון א נאן-פראפיט ארגאניזאציע ,אדער רעליגיעזע אנשטאלט וואס שטעלט צו סערוויסעס צו
היימלאזע מענטשן;
)י( בריוו באשטעטנדיג דער וואוינארט פון אן אפליקאנט ארויסגעגעבן דורך א צדקה ארגאניזאציע
רעגיסטרירט מיט דער טשעריטיס ביורא פון דער ניו יארק סטעיט אפיס פון די אטורני דזשענערעל און וואס
שטעלט צו סערוויסעס צום אפליקאנט אין די איינפאכע פארנעם און פארוואס בארעכטיגקייט איז באשטימט
געווארן איידער אפריל  ;2021 ,19אדער
)יא( דאקומענט פון אן אגענטור ,באפולמעכטיגונג ,באורד ,אדער קאמישין פון ניו יארק סטעיט ,א רעגירונג
אגענטור אדער באפולמעכטיגונג פון א פאליטישע סוב-אפטיילונג דערין ניו יארק סטעיט ,אריינגערעכנט א
שולע דיסטריקט ,אדער אן אגענטור פון די פעדעראלע רעגירונג ,אויסער בריוון ארויסגעגעבן דורך דער
דעפארטמענט אוו לעיבאר פארבינדן מיט אן אפליקאציע אונטער טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן
פון .2021
 704.5באווייז פון ארבעט-פארבינדענע בארעכטיגקייט
)א( אפליקאנטן מוזן באשטעטיגן באווייז פון ארבעט-פארבינדענע בארעכטיגקייט פאר בענעפיטן געשילדערט אין
פאראגראף )א( און )ב( פון סוב-אפטיילונג  3פון אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון 2021
דורך אריינגעבן דאקומענטאציע צום קאמישאנער .פאר בענעפיטן אונטער פאראגראף )א( פון סוב-אפטיילונג  3פון
אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון  ,2021מוזן אפליקאנטן צושטעלן פינף פונקטן פון
באווייז ,אריינגערעכנט ,פאר אפליקאנטן וועלכע שטעלן נישט צו קיין איינס פון די דאקומענטן אויסגערעכנט אין
פאראגראף )י( און )יא( פון סוב-אפטיילנוג  3פון אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון
 ,2021כאטש דריי פונקטן פון א דאקומענט געשילדערט אין סוב-פאראגראף )ג() (2פון דעם סוב-אפטיילונג .פאר
בענעפיטן אונטער פאראגראף )ב( פון סוב-אפטיילונג  3פון אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן
פון  ,2021מוזן אפליקאנטן צושטעלן כאטש דריי פונקטן פון באווייז.

)ב( אלע ארבעט-פארבינדענע בארעכטיגונג דאקומענטן מוזן צייגן אז דער אפליקאנט האט געארבעט און באקומען
געלט פארדינסטן פאר א צייט אפשניט פון מער פון זעקס וואכן אין דער זעקס-מאנאטיגע צייט אפשניט איידער דער
דאטום וואס דער אפליקאנט באשטעטיגט אז ער אדער זי איז געווארן בארעכטיגט פאר בענעפיטן .פארן צוועקן פון
דעם טייל:
) (1דער "דאטום וואס דער אפליקאנט סערטיפיי'ט אז ער אדער זי איז געווארן בארעכטיגט פאר בענעפיטן"
זאל מיינען דער דאטום ווען דער אפליקאנט האט דורכגעגאנגען א פארלוסט פון ארבעט-פארבינדענע
פארדינסטן אדער פארלוסט פון הויזגעזונד אינקאם ,ווי אפגעטייטשט אין אפטיילונג  (a)704.2פון דעם טייל.
) (2דאס טערמין "געלט פארדינסטן פאר א צייט אפשניט פון מער פון זעקס וואכן" זאל מיינען דירעקטע
פינאנציעלע פארגוטיגונג דערהאלטן דורך אן אפליקאנט אין אויסטויש פאר ארבעט מער ווי פופצן שטונדן א
וואך .געלט פארדינסטן מוז ווערן געוויזן אויף א פער וואך באזיס און זאל נישט אריינרעכענען:
) (iבאצאלונגען פארבינדן צו סקאלערשיפס ,אווארדס ,גרענטס ,געשאנקען ,דיווידענדס,
אינוועסטירונגען ,סטיפענדס ,ארבעט-לערנען פראגראמען ,אדער ענליכע באצאלונגען;
) (iiבאצאלונגען פון לאטא אדער געמבלינג געוויסן ,געשאנקען ,אדער אינקאם דערהאלטן דורך
פארלעצונג פון סטעיט געזעץ ,אריינגערעכנט דער פענאל געזעץ;
) (iiiבאצאלונגען פון טשיילד סופארט ,מאן/ווייב אויפהאלטונג ,אלימאני ,אדער רעסטיטוציע;
) (ivבאצאלונגען פון סיי וועלכע אינשורעס פאליסי אדער טראסט פאנד;
) (vבאצאלונגען פון וועיווערס ,פשרות ,אדער אווארדס באזירט אויף א געזעצליכע קלעים אדער
געזעצליכע שריט גע'פייל'ט אין געריכט ,אריינגערעכנט אדמיניסטראטיווע איינהייטן;
) (viבאצאלונגען פון סאושעל סעקיוריטי ,פענסיעס ,דעפערירטע אינקאם ,אדער רעטיירמענט
אקאונטס;
) (viiבאצאלונגען פון רעגירונגס איינהייטן נישט פארבינדן מיט'ן אפליקאנט'ס ארבעט; אדער
) (viiiסיי וועלכע אנדערע באצאלונגען ספעציפיצירט דורכ'ן קאמישאנער.
)ג( אפליקאנטן מעגן צושטעלן ארבעט-פארבינדענע בארעכטיגקייט דאקומענטן צו פעסטשטעלן פונקטן פון באווייז ווי
פאלגנד:
) (1פאר פינף פונקטן:
) (iסיי וועלכע דאקומענטן אויסגערעכנט אין פאראגראף )י( און )יא( פון סוב-אפטיילונג  3פון
אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון די געזעצן פון ;2021
) (iiפייל'ן ניו יארק סטעיט שטייער ,וואס מוז ענטהאלטן )א( באווייז פון פייל'ן א ניו יארק סטעיט
שטייער ריטורן פאר אדער שטייער יארן  ,2019 ,2018אדער  2020מיט דער דעפארטמענט פון
שטייער און פינאנץ ) (Department of Taxation and Financeדורך אריינגעבן אן
עלעקטראנישע באשטעטיגונג פון אי-פיילינג ,דעפארטמענט פון שטייער און פינאנץ ארויסגעגעבענע
" TFאסיינמענט בריוו" ,אדער א באנק סטעיטמענט אפשפיגלנדיג באצאלונגען צו אדער פון דער
דעפארמענט פון שטייער און פינאנץ; און )ב( באווייז פון א גילטיגע  USאינדיווידועל שטייער
באצאלער אידענטיפיקאציע נומער ) (ITINאדער א  W-7אפליקאציע פאר אן  ITINאון באווייז פון
אריינגעבונג אדער פיילינג; אדער

) (iiiא בריוו פון אן ארבעטסגעבער וואס דאקומענט די דאטומען פון ארבעט פונעם אפליקאנט און
די סיבה פארוואס דער אפליקאנט ארבעט מער נישט פאר'ן ארבעטסגעבער אין איינקלאנג צו סוב-
פאראגראף )ט( און )יא( פון סוב-אפטיילונג  5פון אפטיילונג  2פון טייל  EEEפון קאפיטל  59פון
די געזעצן פון  ,2021וועלכע מוז ענטהאלטן:
)א( דער ארבעטסגעבער'ס פאסט אדרעס און דער אדרעס פונעם ארבעטספלאץ ,דערין ניו
יארק סטעיט ,ביי וועלכע דער אפליקאנט האט געארבעט;
)ב( דער ארבעטסגעבער'ס ניו יארק סטעיט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס אקאונט נומער
אדער פעדעראלע עמפלוימענט אידענטיפיקאציע נומער ) ;(FEINאדער
)ג( קאנטאקט אינפארמאציע ,אריינגערעכנט א טעלעפאן נומער ,פאר א פארשטייער פון
דער ארבעטסגעבער וואס קען באשטעטיגן דער אינהאלט פונעם בריוו.
) (2פאר דריי פונקטן:
) (iא קלאגע ,רעכענונג ,אדער ענליכע דאקומענט גע'פייל'ט מיט אן ארטיגע ,סטעיט ,אדער
פעדעראלע אגענטור אדער געריכט ,און באשטעטיגט דורך דער איינהייט ,טענה'נדיג אז דער
אפליקאנט האט געארבעט אין ניו יארק סטעיט ,איידער אפריל  2021 ,19און באקומען ,אדער
וואלט געדארפט באקומען ,געלט פארדינסטן פאר א צייט אפשניט פון מער פון זעקס וואכן אין דער
זעקס-מאנאטיגע צייט אפשניט איידער דער דאטום וואס דער אפליקאנט באשטעטיגט אז ער אדער זי
איז געווארן בארעכטיגט פאר בענעפיטן;
) (iiבאווייז ,אזויווי סטעיטמענטס ארויסגעגעבן דורך א פינאנציעלע אנשטאלט ,ריסיעטס פון א
טשעק קעשינג איינהייט אדער טראנסאקשין לאגס פון א באצאלונג עפפ ,פון געהעריגע דירעקטע
דעפאזיטס ,דעפאזיטס ,אדער טראנספערס פון אן איינהייט אדער פון אן אומפארבינדענע
אינדיווידועל )אין יעדע פאל וואס איז נישט באשטימט צו נישט זיין אן ארבעטסגעבער( צום
אפליקאנט;
) (3פאר איין פונקט:
) (iארבעטסגעבער ארויסגעגעבענע אידענטיפיקאציע בעדזש;
) (iiאימעילס ,טעקסט מעסעדזשעס ,סאושעל מידיע פאסטס אדער מעסעדזשעס ,אדער אנדערע
שריפטליכע קאמיוניקאציעס פארבינדן מיט דעליווערי באשטעלונג צעטלעך ,ארבעט אינוואויסעס,
פונקט פון פארקויפונג ריסיעטס ,באפעלן אדער אנווייזונגען פון ארבעטסגעבערס;
) (iiiאימעילס ,טעקסט מעסעדזשעס ,סאושעל מידיע פאסטס אדער מעסעדזשעס ,אדער אנדערע
שריפטליכע קאמיוניקאציעס צווישן אן אפליקאנט און אן ארבעטסגעבער אדער היירינג פארטיי
פעסטשטעלנדיג דאס עקזיסטענץ פון אן ארבעט פארבינדונג;
) (ivבאווייז ,אזויווי סטעיטמענטס ארויסגעגעבן דורך א פינאנציעלע אנשטאלט ,ריסיעטס פון א
טשעק קעשינג איינהייט אדער טראנסאקשין לאגס פון א באצאלונג עפפ ,פון איינמאל און נאכאמאל
קעש'ן פעיטשעקס און/אדער צוריקהאלטן געלטער פון אינקאם אדער פארדינסטן דורך אן
אפליקאנט;
) (vדאקומענטן אדער מאטריאלן ארויסגעגעבן דורך אן ארבעטסגעבער צו אן ארבעטער,
אריינגערעכנט סיי וועלכע מאטריאל וואס ענטהאלטן דער ארבעטסגעבער'ס פאסט אדרעס ,דער
ארבעטסגעבער'ס ניו יארק סטעיט ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס אקאונט נומער אדער פעדעראלע

עמפלוימענט אידענטיפיקאציע נומער ) ,(FEINאון קאנטאקט אינפארמאציע ,אריינגערעכנט א
טעלעפאן נומער ,פון א פארשטייער פון דעם ארבעטסגעבער;
) (viריסיעטס אדער רעקארדס צייגנדיג אן אנגיינדע רונדע פון רייזן צו און פון אן ארבעטספלאץ,
אזויווי טאל ,רעקארדס ,פארקינג ריסיעטס ,אדער פאבליק טראנספארטאציע רעקארדס; אדער
) (viiבריוו באשטעטנדיג דער אפליקאנט'ס עמפלוימענט פארגאנגענהייט ארויסגעגעבן דורך א צדקה
ארגאניזאציע רעגיסטרירט מיט דער טשעריטיס ביורא פון דער ניו יארק סטעיט אפיס פון די אטורני
דזשענערעל און באזירט אויף דירעקטע וויסנשאפט אז דער אפליקאנט האט געארבעט פאר דער
געפאדערטע צייט ,באקומען דורכאויס דער צייט פון אויספירן אינטעיק ,אינטערוויו'ס ,אדער
אנדערע סטאנדארט פראצעסן פארבינדן מיט דער באדינגונג פון ארבעט-פארבינדענע דירעקטע
סערוויסעס צום אפליקאנט איידער אפריל ;2021 ,19
)ד( אן אפליקאנט מעג צופרידנשטעלן די נויטיגע פונקטן פון באווייז פון ארבעט-פארבינדענע בארעכטיגונג דורך סיי
וועלכע צאמשטעל פון דאקומענטן אויסגערעכנט אין סוב-אפטיילונג )ג( פון דעם אפטיילונג ,אבער אן אפליקאנט וועט
נישט זיין בארעכטיגט צו נאך פונקטן פאר עטליכע דאקומענטן אין די זעלבע קאטאגאריע .צום ביישפיל ,אויב אן
אפליקאנט שטעלט צו דאקומענטאציע פון פינף אימעילס און טעקסט מעסעדזשעס צווישן די אפליקאנט און צד וואס
נעמט אויף צו פעסטשטעלן די עקזיסטענץ פון אן ארבעט פארבינדונג ,זענען די אימעילס און טעקסט מעסעדזשעס
ווערד אינגאצן איין פונקט פון סוב-אפטיילונג )ג() .(ivאויב די זעלבע אפליקאנט שטעלט אויך צו דריי אנדערע
אימעילס מיט ארבעט אינוואויסעס וואס שפיגלט אפ ספעציפישע ארבעט דורכגעפירט פאר די צד וואס נעמט אויף,
זענען די אימעילס ווערד אינגאנצן איין פונקט פון סוב-אפטיילונג )ג() .(iiiאין דאס ביישפיל ,נאט די אפליקאנט
פעסטגעשטעלט צוויי פונקטן פון באווייז :איינס פון סוב-אפטיילונג )ג() (ivאון איינס פון סוב-אפטיילונג )ג().(iii

