ליסטע פין סערוויסעס
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דער ציל פון
אונזער צענטער
איז צו העלפן די גאנצע קאמיוניטי,
קאנצענטרירנדיג זיך אויף יעדע פאמיליע
באזונדער .מיר וועלן אייך גערן ארויסהעלפן
מיט ראט און טאט ,אן באצאלט.
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בילדונג פאר ערוואקסענע
רעפעראלס

כדי מיר זאלן אייך קענען בעסער דינען,
נעמט ביטע די פאר מינוט און ליינט
אדורך די פאלגנדע בלעטער .דאס וועט
אייך העלפן בעסער פארשטיין אונזערע
סערוויסעס און פראצעדורן ,וואס אזוי ארום
וועט איר זיין בעסער צוגעגרייט איידער איר
מאכט אן אפוינטמענט .מיט די ריכטיגע
אינפארמאציע אין אייער באזיץ ,וועט איר
בעסער וויסן וואס צו פרעגן און וואס צו
בעטן.
קאמיוניטי אוטריטש ארבעט אינאיינעם
מיט דער רעגירונג און פריוואטע אגענטורן
כדי איר זאלט קענען צוקומען צו די בעסטע
סערוויסעס וואס ווערן צוגעשטעלט פאר’ן
קאמיוניטי .מיר וועלן אייך אויך העלפן
צוקומען צו אנדערע הילפס אגענטורן אויב
נויטיג.
פאר סיי וועלכע פראגן ,קענט איר זיך סיי
ווען אימער פארבינדן מיט אונז.
מיט שעצונג,
הרב יעקב הורוויץ

עקזעקיוטיוו דירעקטאר

מעדיצינישע דעקונג

 מעדיקעיד
מעדיקעיד דעקט מעדיצינישע און דענטל סערוויסעס און מעדיצינען פאר מענטשן מיט ווייניג איינקונפטן .דער
פראגראם קאסט נישט קיין געלט.

 מענעדזשד קעיר
ווען איר ווערט אנגענומען אינ'ם מעדיקעיד פראגראם ,באקומט איר  60טעג אויסצוקלויבן א מעדיקעיד העלט
פלאן (מענעדזשט קעיר) פאר מעדיצינישע סערוויסעס חוץ דענטל און מעדיצינען .איר קענט אויסקלויבן דעם
פלאן אין וועלכן אייער דאקטאר איז אנגעשלאסן.

 פעמילי העלט פלאס
פעמילי העלט פלאס איז ניו יארק סטעיט'ס מעדיצינישע פראגראם פאר ערוואקסענע צווישן  19-64יאר אלט
וואס האבן נישט קיין אינשורענס אבער פארדינען צופיל צו קענען געניסן פון מעדיקעיד .פאר מער איינצלהייטן
רופט קאמיוניטי אוטריטש אויף .356-9600

 טשיילד העלט פלאס

פון וואו קען איך וויסן פאר
וועלכע סארט שטאטישע מעדיצינישע דעקונג איך בין בארעכטיגט?

מען דארף אויספילן די זעלבע אפליקאציע זיך איינצוגעבן פאר סיי וועלכע פון די פאלגנדע פראגראמען:
טשיילד העלט פלא ס  Aאון  ,Bפעמילי העלט פלאס ,מעדיקעיד ,PCAP ,און ( WICוויק) .לויט די אי�נ
פארמאציע וואס איר שטעלט צו ,וועט מען שוין אליין באשטימען פאר וועלכע פראגראם איר און אייער
פאמיליע זענען בארעכטיגט.

?

צו דארף איך עפעס צאלן דערפאר?

רוב פאמיליעס דארפן נישט צאלן פאר די מעדיצינישע דעקונג .געוויסע פאמיליעס דארפן יא צאלן עפעס
קליינגעלט (טשיילד העלט פלאס  .)Bקאמיוניטי אוטריטש האט א צעטל מיט די גענויע איינקונפט-ציפערן,
אבער די נומערן טוישן זיך יערליך.

?

וועלכע סערוויסעס ווערן געדעקט דורך די אינשורענס פלענער?

טייל פון די פילע סערוויסעס וואס ווערן געדעקט דורך די פראגראמען זענען :מעדיצינישע און דענטיסט
אונטערזוכונגען ,פרעסקריפשן מעדיצינען ,שפיטאל קעיר ,אויגן אונטערזוכונגען ,אויגן-גלעזער ,מענטל
העלט סערוויסעס ,און נאך .עס זענען נישטא קיין שום זייטיגע צאלונגען אדער קא-פעי’ס פאר קינדער’ס
העלט אינשורענס.

?

צו קען קאמיוניטי אוטריטש מיר העלפן אויספילן די אפליקאציע?

קאמיוניטי אוטריטש וועט אייך גערן העלפן אויספילן די אפליקאציע .איר דארפט מאכן אן אפוינטמענט פון
פאראויס .מיר נעמען אן מענטשן פאר דעם צוועק צווישן  9:30און  3:30טעגליך.

 העלטי ניו יארק
דער פראגראם שטעלט צו ביליגערע מעדיצינישע דעקונג פאר:
• אייגנטימער פון קליינע ביזנעסעס און זייערע ארבעטער
• אייגנטימער פון קליינע געשעפטן
• מענטשן וואס באקומען נישט קיין העלט אינשורענס פון זייערע ארבעטס פלעצער
מען קען ווערן אנגענומען אין דעם פראגראם אפילו אויב מען פארדינט מער געלט (צום ביישפיל ,ביז  $25,000א
יאר פאר איין מענטש אדער ביז  $66,000פאר א משפחה מיט  6מיטגלידער) אבער עס איז נישט אומזיסט .די
צאלונגען זענען ביליגער ווי די געווענליכע אינשורענס פלענער ,און עס זענען דא עטליכע מעגליכקייטן ,געוואנדן
אין וואס מען קען זיך ערלויבן .מען קען אפנעמען אן אפליקאציע ביי קאמיוניטי אוטריטש צענטער ,און אונזערע
איינגעשטעלטע וועלן אייך גערן ארויסהעלפן .מען דארף ארויסשיקן די אויסגעפילטע אפליקאציעס גלייך צום
 HMOפלאן וואס מען האט אויסגעקליבן.

 פראגראם פאר מאמעס און קינדער (ביז  5יאר אלט) WIC -
וויק איז א פראגראם געצילט צו פארבעסערן די נערונג פון פרויען און קליינע קינדער אונטע ר  5יאר אלט .וויק ש�ט
עלט צו געזונטע עסנווארג פאר די פאמיליע ,אריינגערעכנט בעיבי פארמולא ,מילך ,דזשוס ,קעז ,אייער ,סיריעל,
באנדלעך און נאך .וויק גיבט אויך לעקציעס אויף עסן געזונט און העלפט די פאמיליעס צוקומען צו אנדערע נויטיגע
סערוויסעס .דער פראגראם ווערט צוגעשטעלט אומזיסט.
מען קען אפנעמען אן אפליקאציע ביי קאמיונטי אוטריטש צענטער .די אויסגעפילטע אפליקאציע מיט די נויטיגע
דאקומענטן דארפן אריינגעגעבן ווערן אינ’ם וויק אפיס אויף  23 Robert Pitt Driveאין מאנסי .מען דארף
מאכן אן אפוינטמענט ,רופנדיג .426-6351
אינאיינעם מיט די אויסגעפילט צעטלעך ,דארף מען ברענגען א צעטל פון א דאקטאר ,א ן  IDדאקומענט ,א ב�א
שטעטיגונג אז מען ווארט אדער א געבורטשיין פון א בעיבי ,באווייזן אויפ’ן איינקונפט ,אדרעס ,צאל פאמיליע
מיטגלידער און  immunization recordsפאר די קינדער.
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?

וואו זאל איך אריינגעבן די אפליקאציע?

די אפליקאציעס קענען אריינגעגעבן ווערן צום סאשעל סערוויסעס דעפארטמענטBuilding L, ,
 ,Sanatorium Rd, Pomonaaצווישן דינסטאג און דאנערשטאג פון  8:00אינדערפרי ביז  3:00נאכמ�י
טאג .מען קען אויך אריינגעבן די אפליקאציע צום אפיס אויף  23 Robert Pitt Driveאין מאנסי ,מאנטאג
אדער דאנערשטאג פון  9:00אינדערפרי ביז  4:00נאכמיטאג.

 הילף פאר יונגע מאמעס PCAP -
ניו יארק סטעיט שטעלט צו אומזיסטע העלט אינשורענס דורך מעדיקעיד און די  PCAPאפטיילונג פאר יונגע
מאמעס מיט ווייניג איינקונפטן ,אפגעזען פון זייער אימיגראציע צושטאנד און זייערע אייגנטומס .די סערוויסעס
וואס ווערן צוגעשטעלט זענען prenatal :אונטערזוכונגען ,געזונטהייט לעקציעס ,ספעציעלע מעדיצינישע הילף,
און נאך .די מאמעס זענען בארעכטיגט פאר הילף ביז  2מאנאטן נאכ’ן געבורט ,און דאס קינד ווערט געדעקט פאר
א גאנץ יאר.

ea

?

טשיילד העלט פלאס שטעלט צו אומזיסטע אדער גאר ביליגע מעדיצינישע דעקונג פאר בארעכטיגטע קינדער
אונטער  19יאר אלט .אפילו אויב די עלטערן פארדינען צופיל צו זיין בארעכטיגט פאר מעדיקעיד קענען נאך די
קינדער זיין בארעכטיגט פאר'ן טשיילד העלט פלאס  Bפלאן .פאר מער איינצלהייטן רופט קאמיוניטי אוטריטש
אויף .356-9600

סאשעל סעקיוריטי

דאס קען נאר געטון ווערן אינ’ם סאשעל סעקיוריטי אפיס אין וועסט נייעק:
240 West Nyack Rd, West Nyack, NY 10994
Tel: 845-623-1245 or 845-624-0030, Fax: 845-627-6640, Toll Free: 800-772-1213

?

וויאזוי קום איך אן אהין פון מאנסי?

אנווייזונגען :נעמט רוט  East 59ביז נאכ’ן נעניועט מאלל .מאכט א לינקס אויף  College Avenueנעבן
 .Wendy’sפארט אריבער  304ביים טראפיק ליכט .סאשעל סעקיוריטי וועט זיין אויף אייער לינקע זייט,
קעגנאיבער .Cable Vision

?

צו דארף איך מאכן אן אפוינטמענט?

ניין ,איר קענט נישט מאכן אן אפוינטמענט .איר דארפט אנקומען און ווארטן אויף אייער רייע .עס איז דא א
קאמפיוטיריזירטע אויפנאם-סיסטעם וואס ארבעט זייער גוט אויב איר האט אלע אייערע דאקומענטן מיט
זיך.

?

וועלכע דאקומענטן דארף איך מיטברענגען?

•זיך איינצוגעבן פאר א נייע קארטל (דאס הייסט דער מענטש האט נאך קיינמאל נישט געהאט קיין סאשעל
סעקיוריטי קארטל ,ווי צום ביישפיל ,א ניי-געבוירן קינד) ,דארפט איר צושטעלן דאקומענטן וואס באווייזן
דעם מענטש'ס עלטער ,און זיין בירגערשאפט אדער לעגאלע שטאנד.
•זיך איינצוגעבן פאר א צווייטע קארטל (מיטן זעלבן נאמען און נומער) דארפט איר ברענגען א באווייז פאר
אייער אידענטיטעט.
•זיך איינצוגעבן פאר א צווייטע קארטל מיט אן אנדערע נאמען (ווי ביים חתונה האבן) דארפט איר ברענגען
א לעגאלע באווייז פון אייער נייע נאמען.

?

וועלכער דאקומענט איז א באווייז אויפ’ן עלטער?

א געבורטשיין ,גילטיגער פאספארט ,אדאפשאן רעקארד
וועלכער דאקומענט איז א באווייז אויפ’ן אידענטיטעט?
דרייווער’ס לייסענס ,גילטיגער פאספארט ,ארבעטער  ,IDחתונה שיין אדער רעקארד פון א גט ,העלט
אינשורענס קארטל ,א לעגאלע רעקארד פון א טויש אין נאמען.
וועלכע באווייזן דארף איך האבן פאר מיין בעיבי?
פאר א בעיבי דארפט איר האבן א באווייז סיי פאר די מאמע’ס אידענטיטעט (זע אויבן) און סיי פאר’ן קינד
(העלט אינשורענס קארד און געבורטשיין).
קען איך ברענגען קאפיס פון די דאקומענטן?
ניין .אלע דאקומענטן מוזן זיינע אריגינעל ,אדער סערטיפייד קאפיס .פאטא-קאפיס ווערן נישט אנגענומען.

כדי צו באקומען  SSIדארפט איר זיין פיזיש געשעדיגט ( )disabledפאר כאטש איין יאר .איר מיט
אייער דאקטאר דארפן אויספילן אסאך פאפירן און איר דארפט פערזענליך אויסגעפרעגט ווערן כדי
צו באשטעטיגן אויב איר זענט בארעכטיגט .דער פראצעדור קען נעמען ביז זעקס מאנאטן .אויב אייער
אפליקאציע ווערט אנגענומען ,וועט איר באצאלט ווערן צוריקוועגס פונ’ם דאטום וואס איר האט זיך
איינגעגעבן .כדי אנצופאנגען דעם פראצעדור דארפט איר גיין צום סאשעל סעקיוריטי אפיס מיט אייער
סאשעל סעקיוריטי קארטל און א צעטל פון א דאקטאר וואס שילדערט אייער אומפעאיגקייט .זעט
דעם פריערדיגן בלאט פאר’ן אדרעס און אנווייזונגען.

קענט איר מיר העלפן באקומען סעקשאן ?8
מיר וועלן אייך גערן העלפן אויספילן די אפליקאציע און צאמנעמען די נויטיגע דאקומענטן וואס איר
דארפט צוגרייטן צו אייער ערשטער אפוינטמענט .איר דארפט אריינגעבן די פאפירן און זיך טרעפן
פערזענליך מיט איינער פון די איינגעשטעלטע אינ’ם אפיס פון אייער טאון אדער ווילידזש:
• Town of Ramapo Housing Authority / 357-7171 / 38 Pondview Dr., Suffern, NY 10901
• Village of Spring Valley/ 517-1153 / 200 N. Main St, Spring Valley 10977
• County of Rockland Community Development Office
574-4850 / 185 N. Main St., Rm. 211, Spring Valley 10977

סעקשאן  8הויז-אייגנטימער פראגראם.
עס איז דא א נייע סעקשאן  8הויז-אייגנטימער פראגראם .דער פראגראם האט פיל איינצלהייטן און מיר
קענען נישט אריינגיין דערין אין דעם קונטרס ,אבער איר קענט רופן אונזער צענטער פאר אינפארמאציע
אדער אנטיילצונעמען אין עפנטליכע ערקלערונגס-סעסיעס ,ווי אויך צו באקומען פריוואטע ראט וויאזוי
זיך איינצוגעבן.

בין בארעכטיגט פאר פוד סטעמפס?
אונזער שטאב וועט אייך גערן העלפן צושטעלן די פאפירן פאר אייער אפליקאציע .אייער בארעכטיגונג
פאר פוד סטעמפס ווענדט זיך אין אייערע איינקונפטן און די צאל מיטגלידער אין אייער פאמיליע – עס
איז נישטא קיין גרעניץ וויפיל אייגנטום אדער אפגעשפארטע געלט איר מעגט האבן.

וואס איז צייטווייליגע הילף?
צייטווייליגע הילף ) (Temporary Assistanceהעלפט ארויס מיט’ן צאלן דירה-געלט ,וואסער און
הייצונג ,פוד סטעמפס ,מעדיקעיד ,און אין געוויסע פעלער אויך טאשן-געלט .כדי צו זען אויב איר זענט
בארעכטיגט דארפט איר מאכן אן אפוינטמענט ביים סאשעל סערוויסעס דעפארטמענט.

קענט איר מיר העלפן באקומען א גרין קארד?
אויב איר האט שוועריגקייטן מיט’ן באקומען אייער גרין קארד אדער איר האט אנדערע אימיגראציע/
וויזע פראבלעמען ,וועט אונזער שטאב אייך גערן ארויסהעלפן מיט’ן ערקלערן די ענינים און שתד’לען
פאר אייך ביים אפיס פון אייער קאנגרעסמאן אין וואשינגטאן.
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וואו קען איך זיך איינגעבן פאר א נייע סאשעל סעקיוריטי קארטל?

קענט איר מיר העלפן שאפן ?SSI

ea

?

ווען דארף מען האבן א נייע סאשעל סעקיוריטי קארטל?

אויב דער נאמען אויף אייער סאשעל סעקיוריטי קארטל איז אנדערש ווי אייערע אנדערע  IDדאקומענטן
(דער נאמען מוז זיין אויסגעלייגט גענוי די זעלבע!) וועט איר נישט קענען מאכן א פאספארט אדער באקומען
געוויסע אנדערע דאקומענטן אדער פראגראמען .כדי אויסצוגלייכן אזא סארט טעות דארפט איר בעטן א
נייע קארטל.

סאשעל סערוויסעס

פאספארטן

?

וואס דארף איך מיטברענגען מיט’ן פאספארט אפליקאציע?

• אן אפיציעלער געבורטשיין מיט’ן געהעכערטן אדער קאלירטן זיגל ,אדער א פריערדיגע פאספארט,
אדער אן אריגינעלער  naturalizationאדער בירגערשאפט סערטיפיקאט .קאפיס פון די געפאדערטע
דאקומענטן ווערן נישט אנגענומען.
• אן אפיציעלער אידענטיפיקאציע מיט א בילד (ווי א דרייווער’ס לייסענס)
• צוויי פאספארט בילדער
• אייער סאשעל סעקיוריטי קארד
• א טשעק אדער מאני-ארדער – נישט קיין קעש
אויפמערקזאם! אייער נאמען מוז זיין אויסגעלייגט גענוי די זעלבע אויף אלע אייערע פאפירן און דאקומענטן
כדי אייער אפליקאציע זאל אנגענומען ווערן.

?

וואס דארף איך מיטברענגען צו באקומען א פאספארט פאר מיין קינד?

קינדער אונטער  16יאר אלט דארפן האבן א געבורטשיין
וואס האט אויף זיך די נעמען פון ביידע עלטערן ,און אן
אלטער פאספארט ,אויב זיי האבן .אויך דארפן קינדער
אונטער  16יאר אלט האבן ביידע עלטערן מיט זיך ביים
אריינגעבן די אפליקאציע .אן אפליקאנט וואס איז 16-17
יאר אלט קען זיך איינגעבן ווען נאר איינער פון די עלטערן
איז אנוועזנד.

?

וואס דארף איך וויסן
וועגן פאספארט בילדער?

עס איז נישט ערלויבט צו טראגן עפעס אויפ’ן קאפ ביים
מאכן דעם פאספארט בילד .איינער וואס טראגט א
עפעס אויפ’ן קאפ צוליב זיין רעליגיע (א קאפל ,הוט,
א.ד.גל ).דארף מיטגעבן מיט די אפליקאציע אן אונטעט
רגעשריבענע צעטל אז דאס איז פאר רעליגיעזע סיבות.
איר קענט באקומען דעם צעטל ביי אונזער צענטער.

?

צו קען איך באקומען א נאן-דרייווער’ס לייסנס ביי קאמיוניטי אוטריטש?

פאר די טובה פונ’ם ציבור ,נעמט די מאטאר וויהיקל אפיס אן אפליקאציעס ביי אונזער צענטער צוויי מאל אין
יאר .מיר מעלדן די דאטומס פון פאראויס אינ’ם ראקלענד בולעטין ,אדער רופט אונז פאר מער אינפארמאט
ציע אויף  MV44 .356-9600און  MV45אפליקאציעס זענען שטענדיג דא צו באקומען אין אונזער אפיס.
איר קענט אויך באקומען דעם  IDביים מאטאר וויהיקל אפיס זעלבסט ,די שעות זענען  8:30ביז  4:00מאנט
טאג ,דינסטאג ,מיטוואך און פרייטאג .דאנערשטאג זענען די שעות  10:00ביז  .6:00איר קענט זיי רופן אויף
 800-342-5368פאר מער אינפארמאציע .די אפיס אדרעס איז.50 Samsondale Plaza, Havestraw :

?

צו דארף איך מאכן אן אפוינטמענט ביי קאמיוניטי אוטריטש?

מיר קענען נישט אננעמען קיין מענטשן אן אפוינטמענטס ביי אונזער  DMVסעסיעס .איר דארפט רופן
 356-9600צו מאכן אן אפוינטמענט .דער  DMVאפיס נעמט אן בערך  100אפליקאציעס ביי יעדע סעט
סיע .זייט וויסן אז אויב איר קומט שפעט פאר אייער אפוינטמענט קען דער  DMVאיינגעשטעלטער אייך
אפזאגן.

?

וואס דארף איך מיטברענגען?

ברענגט מיט אן אויסגעפילטע  MV44צעטל ( MV45צעטל אויב איר זענט אונטער  21יאר אלט) און אויך
דארפט איר מיטברענגען איינער פון די פאלגנדע גרופעס פון אידענטיפיקאציע דאקומענטן( :נאר אריגינעלע
דאקומענטן – נישט קיין קאפיס)
אויסוואל  :1סאשעל סעקיוריטי קארטל און א  USפאספארט
אויסוואל  :2סאשעל סעקיוריטי קארטל ,א געבורטשיין ,חתונה שיין ,א קארטל מיט אייער פולער נאמען
(מעדיקעיד/פודסטעמפס /א.ד.גל).
אויסוואל ( :3פאר מענטשן אונטער  21יאר אלט) :סאשעל סעקיוריטי קארטל און א געבורטשיין
אויפמערקזאם! אויב איר נעמט אויסוואל  ,3דארפט איר קומען אינאיינעם מיט איינער פון די עלטערן וואס
האט אן אייגענע לייסענס אדער  IDמיט א בילד ,אדער אלע דאקומענטן אונטער אויסוואל  1אדער .2
דער נאמען אויף אייער פאספארט מוז זיין אויסגעלייגט גענוי די זעלבע ווי אייער סאשעל סעקיוריטי קארט
טל .אויב נישט ,דארפט איר צוערשט זיך איינגעבן פאר א נייע סאשעל סעקיוריטי קארטל (זע פריער).

?

מיט וואס זאל איך צאלן?

 DMVנעמט אן אייער פערזענליכע טשעק (אויסגעשטעלט צו )NYS Dept. of Motor Vehicles
אדער קרעדיט קארד .קעש ווערט נישט אנגענומען.
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וואו דארף איך אריינגעבן די אפליקאציע?

די אפליקאציעס קענען אריינגעגעבן ווערן ביים מאנסי פאסט אפיס אויף מעלניק דרייוו ,צווישן מאנטאג און
פרייטאג ,פון  10:00אינדערפרי ביז  4:00נאכמיטאג .איר דארפט האבן אלעס גרייט .איר קענט רופן דעם
פאסט אפיס אויף  732-3100מיט סיי וועלכע פראגן איבער דעם פאספארט אפליקאציע פראצעדור אדער
אנדערע אנגעלעגנהייטן.

?

וואס איז א נאן-דרייווער’ס לייסענס?

אויב איר דרייווט נישט ,קענט איר זיך איינגעבן פאר א נאן-
דרייווערס אידענטיפיקאציע וואס טראגט אייער בילד,
ביים מאטאר וויהיקל דעפארטמענט .דאס איז זייער א
שטארקער צייגעניש וואס האט די זעלבע אידענטיפיקאט
ציע אינפארמאציע ,בילד ,אונטערשריפט ,און פארזיכעט
רונגען קעגן פעלשונגען ווי א דרייווער’ס לייסענס.

ea

?

וואו קען איך באקומען א פאספארט אפליקאציע?

איר קענט אפנעמען א פאספארט אפליקאציע ביי אונזער צענטער .אונזער געטרייע שטאב וועט אייך גערן
ארויסהעלפן מיט’ן אויספילן און צושטעלן די פאפירן.

נאן-דרייווער’ס לייסענס

 נעיבארהוד פאנד/ היפ

קאמיוניטי אוטריטש צענטער סערוויסעס
פאלגנד איז א ליסטע פון נאך פארשידענע סערוויסעס וואס ווערן צוט
:געשטעלט דורך אונזער צענטער
פארמיטלונג-ארבייט
, מיר נעמען אויף מענטשן.קאמיוניטי אוטריטש וועט אייך העלפן צוקומען צום ריכטיגן ארבעטס פאסטן
: אין די פאלגנדע זמנים,נאר מיט אפוינטמענטס
. צו מאכן אן אפוינטמענט356-9600  רופט12:00 – 9:30  פרייטאג3:30 – 9:30 מאנטאג ביז דאנערשטאג

בילדונג פאר ערוואקסענע
) וואס ווילןAdult Education( קאמיוניטי אוטריטש שטעלט צו בילדונג פראגראמען פאר ערוואקסענע
:פארזעצן צו לערנען
 צו געבן א געלעגנהייטTTI • מעסטערס פראגראם – קאמיוניטי אוטריטש צענטער ארבעט אינאיינעם מיט
.)special education(  דעגרי צוצוקומען צו א מעסטערס דעגרי אין חינוך מיוחדBA פאר די מיט א
 רופט. די קלאסן ווערן געגעבן אין אונזער צענטער.TTI רעגיסטראציע און צאלונגען דארפן גיין דורך
. פאר מער אינפארמאציע356-9600
 מענטשן פאר טרעט16 • קאמפיוטער קורסן – קאמיוניטי אוטריטש פארמירט קלאסן מיט א מינימום פון
 די. Microsoft Words & Excel, Quickbooks  מיט קורסן צו לערנען,נירונג אין קאמפיוטערס
. וואכן8-10 קורסן ווערן צוגעשטעלט פאר א ביליגע פרייז און נעמען

רעפעראלס
 קענט איר סיי ווען אימער רופן קאמיוניטי אוטריטש צענטער,אויב איר נויטיגט זיך אין סיי וועלכע הילף
 אויב דער ענין קען נישט באהאנדלט. אונזער געטרייע שטאב וועט ענטפערן אייערע פראגן.356-9600 אויף
 וועלן מיר אייך העלפן אנקומען צום ריכטיגן ארגאניזאציע אדער אגענטור וואס קען אייך,ווערן דורך אונז
.יא ארויסהעלפן
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YARC Pays Tribute
to Superintendent
Dr. Mitchell
Schwartz
On Sunday over 40
members of the Yeshiva
Association of Rockland
County gathered at a luncheon
in honor of Dr. Mitchell
of
Schwartz, superintendent
the East Ramapo School
District, and a friend to the
community for over 22 years.
Dr. Schwartz announced his
retirement plans a short while
ago, eﬀective February 29.
Rabbi Jacob Horowitz,
YARC,
of
Director
Executive
chaired the luncheon and
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received undivided care.
Rabbi Horowitz mentMr. Eli Wizman, director
ioned Dr. Schwartz’s
of Funded Programs for East
unsurpassed devotion to the
spoke
in Ramapo School District,
special education students
about Dr. Schwartz’s dedicathe community. He made sure
tion. He said he personally
that no student was left
>>>
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child
every
and
behind,

St. Lawrence
Pledges Unity in
Speech

Yossele the
“Holy Thief ” . . . . . . . F-2

shared warm opening remarks
with the crowd. He noted that
Dr. Schwartz’s retirement plans
were met with mixed emotions
from friends and colleagues.
His retirement plans will
enable him to spend time with
family and lecture about
a
education; however it is
tremendous disappointment
to the entire public and
nonpublic school system in the
county. Dr. Schwartz has been
a devoted friend to everyone
in the ﬁeld of education.

He also spoke of battles that had
In his eighth State of the
been won – an Orange and
town address, Supervisor
Rockland Utilities rate freeze and
Christopher St. Lawrence
a $16 million investment by
promised a united community
United Water New York
with input on crucial issues from
infrastructure improvements.
a cross section of residents and
St. Lawrence spoke of the
oﬃcials.
many sidewalk construction
St. Lawrence did not
projects, including installations
mention his opponents or their
along both sides of Maple
agenda against the town’s zoning
Avenue in Monsey. He also said
policies. He acknowledged,
the town was on track to retire
though, that diﬀerent groups had
debt within a decade, and was
diﬀerent needs and priorities.
to expand its economic
working
The supervisor told the
to base with clean technology
audience that the town needed
businesses.
come together and work in unity.

Millions Could
Have to Wait for
IRS Refund
More than 3 million
people will have to wait until
February to get their tax
refunds because of Congress’
late fix to the alternative
minimum tax, the IRS said.
Congress put a one-year
freeze on growth of the
alternative minimum tax,
shielding many middle and
e
upper-middle-incom
taxpayers from first exposure
to the tax. But the late action
means the Internal Revenue
Service won’t be able to start
processing five AMT-related

y,
forms until Februar
delaying potential refunds for
those people until that

קאמיוניטי אוטריטש צענטער גיבט ארויס א מאנאטליכע צייטונג
וואס אינפארמירט די קאמיוניטי אויף לאקאלע און נאציאנאלע
 דער צייטונג קאנצענטרירט זיך בעיקר צוצושטעלן.געשעענישן
 געזעצן און פארבעסערונגען,אינפארמאציע אויף נייע פראיעקטן
.וואס זענען נוגע פאר אונזערע געגנטער

month.
The average refund in
2007 was $2,324, the agency
said.
As many as 13.5 million
people will have to wait until
Feb. 11 to start filing with
the five AMT-related forms,
but the IRS said filing
patterns show only 3 million
to 4 million of those people
file during the early tax

פראגראם פאר עלטערע לייט

קאמיוניטי אוטריטש האט א טעגליכע פראגראם פאר האלאט
 מען שטעלט זיי צו פארשידענע אונטערעט.קאוסט איבערלעבער
סאנטע באשעפטיגונגען און אונטערהאלטונגען זיי צו העלפן האבן
 צופרידענעם עלטער טראץ זייער שווערער פארגאנגעט,א געזונטן
 הערן אויס אינטערעסאנטע שיעורים און ווערן סערווירט נארהאפטיגע, זיי טוען איבונגען צוזאמען.נהייט
 מען דארף זיך. אויך נעמט מען זיי איינקויפן אדער אויף אויספלוגן פון צייט צו צייט.מאלצייטן טעגליך
.רעגיסטרירן צו קענען אנטיילנעמען
Health Beat . . . . . . . . F-7
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?

?וועלכע דאקומענטן דארף איך מיטברענגען ביים זיך איינגעבן פאר היפ

?

 אמעריקאנער פאספארטן פאר יעדער, גרין קארדס, סאשעל סעקיוריטי קארדס,• איר דארפט האבן געבורטשיינען
.מענטש אין די פאמיליע
) פון די לעצטע פיר וואכן פון אלע פאמיטpay stubs • איר דארפט האבן קאפיס פון די פארדינטע טשעקס (אדער
.)טיים סטודענטן- יאר אלט (אדער איבערווייזן אז זיי זענען פול18 ליע מיטגלידער העכער
 דארפט איר,טיים סטודענט- ארבעט נישט און איז נישט קיין פול18 • אויב א פאמיליע מיטגלידער העכער די
.זי האט לעצט געארבעט/ברענגען א צעטל וואו עס שטייט ווען ער
SSI,  אריינגערעכנט,פארדינטע איינקונפטן פון די גאנצע פאמיליע-• איר דארפט ברענגען באווייזן פון אומ
 ארבעטער פארגוטיגונג, שטיצע פון פאמיליע אדער פריינט,child support ,בענעפיטן- ארבעטסלאז,SSA
.’ וכדו, וועטעראן בענעפיטן, פענסיעס, איינקונפטן פון דירה געלט,)workers comp(
• א בריוו פונ'ם לענדלארד אדער א קבלה פון דירה געלט אדער א מארגעדזש סטעיטמענט אויב איר זענט דעם הויז
.אייגנטימער
.O&R Bill • אייער לעצטע

?

?O&R וואס איז דער נעיבארהוד פאנד פון
 וואס העלפט פאמיליעס מיט אן איינמאליגע צאלונג צוO&R דער נעיבארהוד פאנד איז א הילף פראגראם פון
 מען דארף נישט צוריקצאלן. אפגעזען פון וועלכע סארט הייצונג ברענשטאף זיי ניצן,דעקן זייערע ענערגיע קאסטן
.די נדבה און עס זענען נישטא קיין באגרעניצונגען אויפ'ן עלטער פון די וואס באקומען עס אדער וויפיל זיי פארדינען
 פאר איינער וואס צאלט$400  פאר איינער וואס צאלט נאר עלעקטריק און ביז$250 די גרענטס זענען געווענליך
.פאר עלעקטריק און גאז

?וויאזוי קען איך באקומען פון דעם גרענט

?

O&R • איר מוזט האבן אן אקאונט מיט
• איר דארפט האבן אויסגעניצט אלע אנדערע פראגראמען פון די קאמיוניטי פאר די סארט הילף
• איר דארפט צושטעלן דאקומענטן וואס באווייזן אז איר זענט יעצט אין א מצב פון אן עמורדזשענסי קריזיס (מעט
).גל.ד. א, מעלדונג אז מען איז אפגעזאגט פון די ארבעט,דיצינישע ביללס
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will be charged $20.
county has decided to oﬀer
Every year, 5 percent to 20
season has started, people should additional clinics from 1 to 3
The ﬁrst cases of seasonal
percent of the population gets
still consider getting the shot.
p.m. every Friday beginning the ﬂu, according to the
inﬂuenza have been conﬁrmed
The county has given more
for Disease
in Rockland, according to the than 10,000 doses of ﬂu vaccine January 11, by appointment
old and National Centers
More
Health Department. Sporadic at public clinics at the County only. Residents 9 years
by calling Control and Prevention.
cases of the ﬂu have been Health Department and clinics over may get the shot
than 100,000 people annually
reported in many other counties at senior centers and other 845-364-2534.
hospitalized from ﬂu
vaccine is free for are
The
and in New York City.
complications, and about
locations in the county.
Rockland residents 60 years and 36,000 die.
The number of ﬂu cases
Because the department
than 60
usually peaks in January and still has at least 800 doses, the older. People younger
February. Even though the ﬂu

?

,)tenant of record( אייגנטימער אדער א לעגאלער טענענט-כדי זיך איינצוגעבן פאר היפ דארף מען זיין א הויז
 און צאלן נישט באזוט8  די וואס באקומען סעקשאן.הייצונג בילל אויף אייער נאמען/און איר מוזט האבן אן עלעקטרי
.נדער פאר הייצונג זענען נישט בארעכטיגט פאר היפ
: די אויסנאמען זענען.רוב אפליקאציעס קענען אריינגעגעבן ווערן צו קאמיוניטי אוטריטש
 אדער פוד סטעמפס מוזן גיין דורכ’ן ארבעטער וואס איז געשטעלטtemporary assistance • די וואס באקומען
.אויף זייער קעיס
הייצונג דארפן מאכן אן/• די וואס האבן א צעטל פונ’ם הייצונג פירמע אז מען וועט אפשפארן זייער עלעקטריק
 זיי נעמען אן. פאר אן אפוינטמענט364-2000  איר דארפט רופן.Building L אפוינטמענט ביים היפ אפיס אין
.מענטשן אן אפוינטמענטס נאר אויב די הייצונג איז שוין אפגעהאקט געווארן
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see page 7

season anyhow.

and County
Flu Cases Reported in Rockl

?וואס איז היפ

) איז א פעדעראלע פראגראם וואס העלפט בארעכטיגטע פאמיליעס באטHeap( ענערגיע הילף פראגראם-דער היים
 אין פאל וואס מען האלט ביים אפשפארן זייער עלעקטרי און,צאלן ענערגיע ביללס וואס זיי קענען נישט נאכקומען
. אין געוויסע פעלער וועט היפ אויך באצאלן צו פארריכטן אדער טוישן א בוילער.הייצונג
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Community Outreach Center
50 Melnick Driver, Monsey, NY 10952
Rabbi Jacob Horowitz
Executive Director
Phone: 845-356-9600 | Fax: 845-356-9612
E-mail: info@coconline.org

