גיכער פֿירער פֿאַר געשעדיגטע אַרבעטערס

איר זענען פֿארוואונדעט געווארן
אין ַארבעט .װאָס נו?

אויב איר הָאט געליטן אַ שָאדן ָאדער קרַאנקייט אין ַארבעט ,קענט איר זיין באַרעכטיגט ֿפַאר פַֿארגיטיקונגס-בענעפיץ פֿאַר אַרבעטער .איר הָאט
עפשער שוין באקומען מעדיציניש בַאהַאנדלונג .אויב איר הָאט דאָס נישט באַקוםען ,זָאלט איר זוכן מעדיציניש זָארג ווָאס גיכער ווי מעגלעך.
ס’ֿ פַארגיטיקונגס רַאט)רַאט) אונטער.(877) 632‑4996
ֿפַאר הילף מיט יי ַער פָֿאדערן ,קלינגט אָאַרבעטער 

יי ַער ֿפַארַאנטווָארטלעכקייטן
· געבט צו וויסן יי ַער בַאלעבָאס ,אין שריי ַבן און דיטיילד ,וווּ און ווי איר זענען געווען געשעדיגט ָאדער קרַאנק .טָאן דָאס ווָאס גיכער ווי מעגלעך
אין  30טעגפֿון שָאדן ָאדער קרַאנקייט .איר זאלט נישט שיקן דאָס פּער טעקסט מעסעדזש; ַאנשטָאט שיקט אַ בריוו ,אַ בליצּפָאסט ָאדער אַן
אַנדערס דאָקומענט װאָס מע קען ראַטעווען אָדער דרוקן.
·

טיילט מיט יי ַער געזונט-זָארג ּפרַאוויידערז ַאז איר הָאט ַאן ַארבעטֿ-פַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקייט און געבט די נָאמען פֿון די פֿ
ַארגיטיקונגס-פַֿארזיכערונג פֿון יי ַער בַאלעבָאס .אויב איר טָאט נישט וויסן דעם נָאמען פֿון די ֿפַארזיכערונג ֿפון יי ַער בַאלעבָאס ,פֿרעגט יי ַער
בַאלעבָאס ָאדער קָאנטַאקט די ראַט ווָאס גיכער ווי מעגלעך .אייער געזונט-זָארג ּפרַאוויידער וועט רעגיסטרירן מעדיצינישע ריּפָארץ מיט די
רַאט און מיט ייער בַאלעבָאס ָאדער זייער ֿפַארזיכערונג .אַ מעדיציניש בַאריכט דַארף ווערן רעגיסטרירט מיט די רַאט ֿפַאר יי ַך צו באַקומען
ייער בענעפיץ.

· לייגט פֿאָר ַאןַארבעטער פָאדערן (פֿאָרעם  )C-3 און בַאריכטעט פֿון ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט ווָאס גיכער ווי מעגלעך .איר מוזט געבן צו
וויסן די ראַט פֿון ייער שָאדן ָאדער קרַאנקייט אין צוויי יָאר .אויב איר הָאט פֿאַרוואונדעט די זעלבע גוף טייל אין דער פַֿארגַאנגענהייט ,אָדער
האָט געהאָט ַאן ענלעך קרַאנקייט ,דאַרפֿט איר אויך ּפלָאמבירן אויס אַ בַאגרענעץט באַ פֿריי ַונג פֿון געזונט אינֿפָארמַאציעס
(פֿאָרעם  .)C-3.3בירגערשַאפט און ימיגרַאטיָאן סטַאטוס זענען נישט פַאקטָארס אין פַֿארגיטיקונג פון אַרבעטערס  .

ווי ַאזוי פָארצולייגן אַ פָֿאדערן
שנעלסטע ויפֿן :בַאזוכט wcb.ny.govאון קליי ַבט אויס "פָארלייגן אַ טענה".
ֿפַאר ֿפראגעס וועגן פָֿארלייגן אַ פָֿארעם ָ ,C-3אדער צו בַאקומען אַ קאָ ּפיע פֿון די פָֿארעם ,ביטע קלינגען
 . (877) 632 4996אַ פֿאַרשטייער פֿון די ראַט וועט יי ַך העלֿפן.

מעדיציניש און ַארומפָארן קָאסטן
מעדיציניש זָארגן צו מיי ַכל ײער ַארבעטֿ-פַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקייט איז ַאן ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס-נוצן ווָאס וועט
צוגעשטעלט ָאן קָאסטן ֿפַאר יי ַך   .מעדיציניש רעכענונגען ֿפַאר ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט זענען בַאצָאלט גליי ַך דורך ײער די פֿ
ַארגיטיקונגסֿ-פַארזיכערונג פֿון ײער בַאלעבָאס צו ײער געזונט-זָארגן ּפרַאוויידער .אויב ייער פַאל איז דיסּפיוטיד דורך די ֿפַארזיכערונג ,די
געזונט-זָארגן ּפרַאוויידער וועט ווערן בַאצָאלט אויב די ראַט בַאשליסט דעם פַאל אין ייער טויוועָ .אבער ,אויב די רַאט בַאשליסט קעגן יי ַך,
ָאדער אויב איר טָאט נישט נָאכגיין אַ פַאל ,וועט איר דַארֿפט בַאצָאלן די געזונט-זָארג ּפרַאוויידער ָאדער די שּפיטָאל (ָאדער איר דַארֿפט פֿ
ָארלייגן די רעכענונג(ען) צו ייער אייגענע געזונטֿ-פַארזיכערונג).
די ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס-פַֿארזיכערונג פֿון ייער בַאלעבָאס דעקט אָב מעדיציניש נויטיקע מעדיצין (דרוגס) און ויסריכט ווָאס ייער געזונט-
זָארג ּפרַאוויידער פֿאַרשריי ַבט .איר קענט אויך ווערן ריימבערסט ֿפַאר מיילידזש ,עפֿנטלעך טרַאנסּפערטיישַאן ָאדער אנדערע נויטיקע
הוצאות װאָס איר הָאט געהאָט ווען איר זענט ַארומגעפָארן ֿפַאר בַאהַאנדלונגען .לייגט פָֿאר די הוצאות (ַאריי ַנגערעכנט קַאבָאלעס אויב איר
הָאט די) צו די ֿפַארגיטיקונגסֿ-פַארזיכערונג פֿון ייער בַאלעבָאס און צו די ראַט אויף אַ קלַאימַאנט'ס רעקָארד פֿון מעדיציניש און רייזע
הוצאות און קלַאימַאנט פֿאַר ריימבערסמַאנט (פָֿארעם.)C-257
אין ַאלגעמיין ,איר קענט ויסקליי ַבן אַ געזונט-זָארג ּפרַאוויידער ווָאס איז ָאטערייזד דורך די ראַט .איר קענט זוכן ֿפַאר ַאן ָאטערייזד געזונט-
זָארג ּפרַאוויידערס אין ייער געגנט מיט די "געזונט-זָארג ּפרַאוויידער זוכן" שטריך אויף .wcb.ny.govאיר קענט אויך נוצן קליניקס ֿפַאר
ַאקיאַ ּפיישַאנַאל געזונטָ .אבער ,אויב די ַארבעטער'ס ֿפַארגיטיקונגסֿ-פַארזיכערונג ֿפון ייער בַאלעבָאס הָאט אַ בילכערע פַֿארגיטיקונגס-
ּפרַאוויידערז ָארגַאניזַאציע ( )Preferred Provider Organization, PPOװָאס שטעלט צו זָארג ֿפַאר ַארבעטער'ס פַֿארגיטיקונגס-
שעדן ,דַארֿפטאיר בַאקומען ייער ערשטער בַאהַאנדלונג ֿפון די  PPOנעץ .צי דער ּפרַאוויידער האט אויך אַ אַ ּפטייק ָאדער דיַאגנָאסטיק
נעצן ,דַארֿפט איר בַאקומען בַאדינונגען פֿון דאָסיקע נעץ .דער ֿפַארזיכערונגסּ-פרַאוויידער דַארף יי ַך דערציילן וועגן זייער ֿפארלאנגטע
ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי .אָבער ,אין אַ נויטפַֿאל ,איר קענט זען יעדעם ּפרַאוויידער.
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בענעפֿיץ ֿפַאר פַֿארלָארנע געהעלטער
איר זענט באַרעכטיגט צו אַ טייל פֿון ײער ֿפַארלָארנע געהאלט ,ווָאס דַארף בַאצָאלט װערן גלייך ,אויב ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט ווירקט
סיך אויס אויף יי ַך אין איינעם ָאדער מער װי איינעם ֿפון די פֿאָלגענדע וועגן:
1.איר קענט נישט ַארבעטן ֿפַאר מער ווי זיבן קַאלענדַאר טעג;
2.אַ טייל פֿון ײער גוף איז געפונען צו זיין בליי ַביק פַֿארקריּפלט; אוןָ/אדער
3.אייער געהַאלט איז פַֿארמינערט וויי ַל איר איצט ַארבעט ֿפַאר ווייניקער שעהָ ,אדער וויי ַל איר טוט אנדערע ַארבעט.
נָאך דעם ווָאס איר הָאט געהיילט פֿון ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט און ווען קיין מעדיציניש ֿפַארבעסערונג איז מעע געריכט (אין אלגעמיין
איין יָאר נָאך די דַאטע פֿונעם ומגליק/קרַאנקייט ָאדער כירורגיע ,אויב כירורגיע איז דורכגעפֿירט װָארן) ,קענט איר פֿרעגן ײער דָאקטער
אָ ּפצושַאצן צי ײער ומגליק/קרַאנקייט האָט ריזַאלטיד אין אַ שטענדיק שָאדן/צושטַאנד פֿון קרַאנקייט .צו לערנען מער וועגן דעם נוץ ,ביטע
בַאזוכט  ,wcb.ny.govדריקט אויף די אָ ּפטיילונג "ַארבעטערס" און סעלעקטירט "דיסַאביליטי קלַאסיפיקַאטיָאנס".
איר קענט ָאנשטעלן ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿארשטייער ֿפַאר הילף מיט ײער פָֿאדערןָ ,אבער עס איז נישט פֿאַרלאַנגט .איר ָאדער
ייער משּפחה זָאלט נישט גליי ַך בַאצָאלן דעם ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט ֿפארשטייער .זייער אָ ּפצָאלן זענען באַוויליקט דורך די ראַט און
ַאראָ ּפגערעכענט פֿון ייער ֿפַארלָארנע געהאַלט צָאלונג.
אויב ייער פֿאַל איז דיסּפיוטיד ,איר קענט בַאקומען דיסַאביליטי בענעפיץ בשעת דער ֿפַאל ווארטעט באַשטימט צו ווערן דורך די ס רַאט .צו
בַאקומען אַ נָאטיץ און בַאוויי ַז פֿון פָֿאדערן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעפיץ (פָארעם DB ,)450-בַאזוכט  ;wcb.ny.govקלינגעט די ראַט פֿאַר
ף; אָדער בַאזוכט אַן ראַט'ס ביוראָ .אויב דער ֿפַאל איז בַאשלָאסן אין ייער טויווע ,די דיסַאביליטי בענעפיץ וועלן זיין ַאראָ ּפגערעכענט ֿפון
היל 
ייער ֿפַארלָארנע געהַאלט צָאלונג.

װאָס נו?
די ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס-פַֿארזיכערונג וועט קָאנטַאקט יי ַך .אויב ייער פָֿאדערן איז אַנגענומען ,ייער געזונט-זָארג ּפרַאוויידער וועט ווערן
בַאצָאלט און די ֿפַארלָארנע געהַאלט צָאלונגען ווערן אָנהייבן .אויב ייער פַֿאל דַארף אַ הירינג ,די ראַט וועט קָאנטַאקט ייַך .עס זענען דאָ
ָאנליין רעסורסן פַֿארַאנען צו מַאכן די הירינג ּפרָאצעס גרינגער:
·

·

 :eCaseאיר קענט וּפלָאַאדן און קוקן פַֿאלֿ-פַארבונדענע דָאקומענטן ָאנליין מיט די  eCaseסיסטעם ֿפונעם רַאט ,ווָאס איז געניצט צו
ּפרָאצעסירן ֿפָארדערן ֿפַאר געשעדיגטע אַרבעטערס .איר דַארֿפט יי ַך רעגיסטרירן ֿפַאר  eCaseאויף.wcb.ny.gov
ווירטוַאל הירינגס :איר הָאט די אָ ּפציע צו בַאזוכן הירינגס ָאן ַארומצופָארן צו אַ רַאט'ס ַאמט דורך נוצן ווירטוַאל הירינגס .לערנט מער
וועגן ווירטוַאל הירינגס און די פריי אַ ּפ פֿון די רַאט אויף .wcb.ny.gov/virtual‑hearings

הילף איז פַֿארַאנען
מאַל דַארֿפט איר הילף צוריקצוקומען צו ַארבעט .אייער בַאלעבאָ הָאט עפֿשער ָאלטערנַאטיווע ָאדער גרינגערע אַרבעט ַאז איר קענט
ַארבעטן בשעת איר היילט .אַ שָאדן ָאדער קרַאנקייט קען אויך פַארשַאפן פֿינַאנציעלע ּפרָאבלעמע עאָדער ּפרָאבלעמע אין דער משּפחה.
די רַאט האָט ווָאוקיישַאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָארס און סאציאל ַארבעטערס װאָס קענען העלפֿן .קלינגעט די רַאט ֿפַאר מער
אינֿפָארמַאציעס װעגן פַֿארַאנען סערװיסעס און ֿפַאר הילף.
אויב איר הָאט זארגן וועגן אָ פּענגיקיי ַט פֿון אָ ּפיָאיד ווייטיק מעדַאקיישַאנז ,ביטע קלינגעט די  NYS OASAS HOPELineאונטער
.)877‑846‑7369( 877‑8‑HOPENY

װיכטיקע קאָנטאַקט אינֿפָארמַאציעס
ארבעטערס ’פַֿארגיטיקונגס רַאט

(877) 632-4996

claims@wcb.ny.gov
wcb.ny.gov
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