PUBLIC QUESTION NO. 1

CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO GIVE CERTAIN VETERANS’
BENEFITS TO RESIDENTS OF CONTINUING CARE RETIREMENT
COMMUNITIES
YES

Do you approve amending the Constitution to allow eligible veterans to receive the
value of the veterans’ property tax deduction if they reside in a continuing care
retirement community? The deduction shall be provided to a continuing care retirement
community, which shall pass the value of the deduction on to the eligible veterans who
live there.

INTERPRETIVE STATEMENT

NO

This amendment would allow eligible veterans who live in continuing care
retirement communities to receive the value of the $250 property tax deduction
currently granted to veterans who reside in a private residence. This amendment would
give the veterans’ property tax deduction to continuing care retirement communities on
behalf of eligible veterans.
The total amount of the deduction given to a continuing care retirement community
would be based on the number of eligible veterans who live there. The community
would be required to pass the value of the deduction on to each eligible veteran.
Deductions would not be paid to continuing care retirement communities that are
property tax-exempt. An eligible veteran who receives the value of a deduction through
a continuing care retirement community cannot receive a veterans’ property tax
deduction on any other home he or she owns or in which a spouse lives.
Eligible veterans must be New Jersey residents. They must have served in the
military in time of war, or other emergency. They must be honorably discharged.

PREGUNTA PUBLICA NO. 1

ENMIENDA CONSTITUCIONAL PARA DAR CIERTOS BENEFICIOS DE
VETERANOS A LOS RESIDENTES DE COMUNIDADES DE RETIRO DE
CUIDADOS PROLONGADOS
SÍ

¿Aprueba usted que se enmiende la Constitución para que se permita que los
veteranos de guerra elegibles reciban el valor de la deducción del impuesto a la
propiedad para veteranos si residen en una comunidad de retiro de cuidados
prolongados? La deducción se proporcionará a una comunidad de retiro de cuidados
prolongados, que a su vez trasladará el valor de la deducción a los veteranos elegibles
que vivan allí.

DECLARACIÓN INTERPRETATIVA

NO

Esta enmienda permitiría que los veteranos elegibles que vivan en comunidades de
retiro de cuidados prolongados reciban el valor de la deducción del impuesto a la
propiedad de $250 que actualmente se concede a los veteranos que viven en una
residencia privada. Esta enmienda daría la deducción del impuesto a la propiedad para
veteranos a las comunidades de retiro de cuidados prolongados en nombre de los
veteranos elegibles.
El monto total de la deducción que se daría a una comunidad de retiro de cuidados
prolongados se basaría en el número de veteranos elegibles que vivan allí. La
comunidad tendría que trasladar el valor de la deducción a cada veterano elegible.
Las deducciones no se pagarían a las comunidades de retiro de cuidados
prolongados que estén exentas del pago del impuesto a la propiedad. El veterano
elegible que reciba el valor de una deducción a través de una comunidad de cuidados
prolongados no puede recibir la deducción del impuesto a la propiedad para veteranos
sobre cualquier otro hogar del que el veterano sea dueño o en el que viva su cónyuge.
Los veteranos elegibles deben ser residentes de New Jersey. Deben haberse
desempeñado como militares en tiempo de guerra u otra emergencia. Deben haber sido
dados de baja con honor.

주민투표안 1

연속보호 은퇴주거단지 거주자들에게 특정 퇴역군인 혜택을 제공하기 위한 주
헌법 수정안

네

자격 요건을 충족하는 퇴역군인들이 연속보호 은퇴주거단지에 거주하는
경우 퇴역군인 재산세 공제 혜택을 받을 수 있도록 주 헌법을 수정하는 데
동의하십니까? 이 공제금은 연속보호 은퇴주거단지에 제공되며
은퇴주거단지는 공제 혜택을 그곳에 거주하는 자격 요건을 충족하는
퇴역군인들에게 전달할 것입니다.

해석 설명
이 수정안은 연속보호 은퇴주거단지에 거주하는 자격 요건을 충족하는
퇴역군인들이 현재 개인 거주지에서 거주하는 퇴역군인들에게 제공되는 $250 의
재산세 공제 혜택을 받을 수 있게 해줄 것입니다. 이 수정안은 퇴역군인 재산세
공제 혜택을 자격 요건을 충족하는 퇴역군인들을 대신하여 연속보호
은퇴주거단지에 제공하게 됩니다.
아니오

연속보호 은퇴주거단지에 제공되는 총 공제액은 그곳에 거주하는 자격 요건을
충족하는 퇴역군인들의 수에 기반하게 됩니다. 은퇴주거단지는 감세 혜택을 자격
요건을 충족하는 각 퇴역군인에게 지급하도록 요구될 것입니다.
공제액은 재산세가 면제되는 연속보호 은퇴주거단지에는 수여되지 않습니다.
연속보호 은퇴주거단지를 통해 공제 혜택을 받는 자격 요건을 충족하는
퇴역군인은 본인이 소유하고 있거나 배우자가 거주하고 있는 다른 집에 대해
퇴역군인 재산세 공제 혜택을 받을 수 없습니다.
자격 요건을 충족하는 퇴역군인은 뉴저지 주민이어야 합니다. 그리고 전시나
비상 시에 군복무를 했으며 명예 제대했어야 합니다.

જાહેર સવાલ નં. 1
ુ ાયના નિવાસીઓને ચોક્કસ
સતત સંભાળ નિવ ૃત્તિ સમદ
ુ ારા
વરિષ્ઠોના લાભો આપવા માટેના બંધારણીય સધ

હા

જો તમે સતત સંભાળ નિવ ૃત્તિ સમુદાયમાં રહેતા હો તો યોગ્ય વરિષ્ઠને વરિષ્ઠોના
મિલકત કર કપાતના મ ૂલ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે મંજૂરી આપવા માટે બંધારણમાં સુધારો
મંજૂર કરશો? કપાત સતત સંભાળ નિવ ૃત્તિ સમુદાયને પ્રદાન કરવામાં આવશે, જે ત્યાં રહેતા
લાયક વરિષ્ઠોને કપાતનુ ં મ ૂલ્ય પસાર કરશે.
અર્થઘટનાત્મક વિધાન

ના

આ સુધારો લાયક વરિષ્ઠો કે જેઓ જેઓ સતત સંભાળ નિવ ૃત્તિ સમુદાયોમાં રહે છે તેમને
$ 250 મિલકત કર કપાત, જેઓ હાલમાં ખાનગી નિવાસસ્થાનમાં રહેતા વરિષ્ઠો ને મંજુર કરે લ
છે તે કિંમત મેળવવા માટે ની મંજૂરી આપશે. આ સુધારાથી પાત્ર નિવ ૃત્ત વરિષ્ઠોના વતી સતત
કાળજી નિવ ૃત્તિ સમુદાયો ના વરિષ્ઠોના સંપત્તિ વેરામાં ઘટાડો થશે.
સતત સંભાળ નિવ ૃત્તિ સમુદાયને આપવામાં આવેલી કપાતની કુલ રકમ ત્યાં રહેતા પાત્ર
વરિષ્ઠોની સંખ્યા પર આધારિત હશે. સમુદાયે દરે ક લાયક વરિષ્ઠને કપાતનુ મ ૂલ્ય પસાર
કરવાની જરૂર પડશે.
સતત સંભાળ નિવ ૃત્તિ સમુદાયોમાટે કે જે મિલકત કરમુક્ત છે તે માટે કપાત ચ ૂકવણી
કરવામાં આવશે નહીં. યોગ્ય વરિષ્ઠ કે જે સતત કાળજી નિવ ૃત્તિ સમુદાય દ્વારા કપાતનુ ં મ ૂલ્યત
મેળવે છે તેઓ અન્ય કોઈ પણ ઘર પર તે અથવા તેણીનો પતિ અથવા પત્ની રહે છે તે
વરિષ્ઠની ‘મિલકત પર કર કપાત પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી
યોગ્ય વરિષ્ઠો ન્ યૂ જર્સીના રહેવાસીઓ હોવા જ જોઈએ. તેઓએ યુદ્ધના સમયે, અથવા
અન્ય કટોકટી વખતે સૈન્યમાં સેવા આપેલી હોવી જોઈએ. તેઓ માનનીય રીતે મુક્ત કરે લા
હોવા જ જોઈએ

