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 פינאנציעלע אויפדעקונג באריכט פאר צאלונג פלענער
dmv.ny.gov 

  
 איר מוזט אויספילן און אריינגעבן די פינאנציעלע אויפדעקונג באריכט פאר די געריכט צו באשליסן אייער צאלונג פלאן צאל. 

 

 אנווייזונגען

פילט אויס אלע פעלדער אונטן. ברענגט, שיקט דורך די פאסט, אדער אימעילט די איסגעפילטע פארם צו די געריכט וואס איז אנגעצייכנט אויף  
 אייער טראפיק טיקעט. איר קענט געפינען די געריכט'ס פאסט אדרעס נוצנדיג די געריכט געפינער ביי:  

https://dmv.ny.gov/table/Traffic-Courts-in-New-York-State . 
 

 : פערזענליכע אינפארמאציע 1טייל 

 נאמען )לעצטע, ערשטע, מיטלסטע אינישעל( 

NY  דרייווער לייסענסID געבורט דאטום )חודש/טאג/יאר(  נומער 
 

 

 / /  

 יעצטיגע פאסט אדרעס 

 אפארטמענט נומער גאס 

 זיפ קאוד סטעיט  סיטי 

 טעלעפאן נומער דורכאויס די טאג  אימעיל אדרעס 

 

 : סיבה פארן אריינגעבן פינאנציעלע אויפדעקונג באריכט 2טייל 

 איך וויל: 

 פארלאנגען א מאנאטליכע צאלונג פלאן ☐

 טוישן מיין מאנאטליכע צאלונג פלאן צאל ☐

 
 : טיקעטס3טייל 

 געריכט. רעכנט אויס אלע טיקעט נומערן אריינגעגעבן קעגן אייך אין די 

 
 טיקעט נומער  טיקעט נומער 

  

  

  

  

 
 : פינאנציעלע אויפדעקונג 4טייל 

  

אהיים" איינקונפט נאך וואס די איינקונפט שטייער ווערט ארויסגענומען. רעכנט אריין איינקונפט פון אלע קוועלער, ווי -)לייגט אריין אייער "נעמט  סך הכל מאנאטליכע איינקונפט   - 1טייל  

 וועידזשעס, טיפס, דיווידענדס, רענטאל איינקונפט, פובליק הילף, א.ד.ג.( 
 

 סך הכל מאנאטליכע איינקונפט צאל

$ 

 
 
 

  

https://dmv.ny.gov/
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 : פינאנציעלע אויפדעקונג )ווייטער( 4טייל 
  

באשטימטע צאלונגען  -גארנישמענטס, טשיילד סופארט, מאן/ווייב מעינטענענס, אנדערע געריכט)רעכנט אויס יעדע פון אייער מאנאטליכע אויסגאבן, ווי וועידזש   אויסגאבן מאנאטליכע  - 2טייל  

 א.ד.ג. לייגט אריין די צאל פון יעדע אויסגאבע. ביטע נעמט אין אכט, ערלויבטע אויסגאבן זענען אויסגעשטעלט פאר געריכט באשטעטיגונג.( 

 

 אויסגאבע צאל אויסגאבן 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 

און לייגט אריין אייער סך   2)לייגט צו די מאנאטליכע אויסגאבן וואס איר האט אויסגערעכנט אין טייל   סך הכל מאנאטליכע אויסגאבן - 3טייל 
 הכל מאנאטליכע אויסגאבן.(  

 
 סך הכל מאנאטליכע איינקונפט צאל

$ 

 
 

 : אונטערשריפט פון אפליקאנט5טייל 

 אונטער אייער נאמען און שרייבט די דאטום ווען איר האט אונטערגעשריבן די פארם. שרייבט 

 /              /               דאטום  Xאונטערשריפט 

 
 

FOR COURT USE ONLY 
DO NOT WRITE BELOW THIS LINE 

 

2% of Adjusted Net  Monthly Income Total Court-Approved Expenses Total Monthly Income Amount 

($                                           —    $                           )     ×  .02           =  $ 
 

☐The court hereby sets the following monthly installment payment plan amount: 

☐$25 per month 

☐Up to 2% of the applicant’s adjusted net monthly income in the amount of: $    

 

SO ORDERED: 

  X           /         / Date 

 (Judge or Hearing Officer Signature)    

 

Reset / Clear 
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