פָֿארלייגן ַא פֿאַטַאלקייט פָֿאדערן
די  NYSאַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד אנערקענט די יינציק און דרינגלעך באדערפֿענישן פֿון משפחות ווָאס האָבן פַֿארלאָרן אַ ליב געהאַ
ט מענטש רעכט צו אַ ַארבעטֿ-פַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקיי ַט .מיר שטרעבן צו געשווינדלעך בַאשליסן ֿפַאטַאלקיי ַט פֿאָדערן און רעדוצירן
טירכעס ֿפַאר די איבערגעלעבטע משּפחה צו באַקומען די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג פַֿארזיכערונגס בענעֿפיץ.
איבערלעבער קענען פָֿארלייגן אַ ֿפַאטַאלקיי ַט פָֿאדערן ווען ַאן ַארבעטער שטאַרבט ּפלוצעם רעכט צו אַ ניי ַע ינסידַאנס .זיי קענען אויך פָֿארלייגן אַ
ֿפַאטַאלקיי ַט פָֿאדערן ווען זיי גלויבן ַאז אַ ַארבעטער ווָאס האָט באַקומען אַרבעטער פַֿארגיטיקונג בענעפֿיץ איז געשטאָרבן ווי אַ רעזולטַאט פֿון ַאן
עקסיסטירנדע ,געגרינדעט ינסידַאנס .פַֿאטַאלקייט פֿאָדערן מוזן פֿאָרגעלייגט װערן אין צוויי יָאר פֿון טויט פֿונעם ַארבעטער .ימַאגריישַאן סטַאטוס
איז נישט אַ פַֿאקטָאר ,און דער ָארט פֿון די לעבעדיקע משּפחה אויך נישט.

בענעפֿיץ

די בענעפֿיטן אונטן זענען צו זאָלן דורך די אַרבעטער
פַֿארגיטיקונגס פֿאַרזיכערוןג פֿונעם באַלעבאָס ווען
די פָֿאדערן איז געגרינדעט .זיי קענען זיין ַאווָארדיד
צוריק צו די טָאג פֿון טויט.

צָאלונג פֿון צוויי יָאר פֿון בענעפֿיץ .אויב עס
זענען דאָ באַרעכטיגטע קינדער ָאדער אָ פֿ
ענגיקע ,די סּפַאוס טיילט די בענעֿפיץ מיט
זיי .די סּפַאוס באַקומט די פֿול בענעֿפיץ אויב
קינדער זעןען נישט מער בארעכטיגט רעכט צו
זייר עלטער.

לעוויי ַע ָאדער אזכרה הוצאות

געגרושה סּפַאוסַאז זענען נישט באַרעכטיגט.

לעוויי ַע ָאדער אזכרה הוצאות קענען זיין
צוריקגעצָאלט ,באַזירט אויף ָארט און די פַֿאקטיש
הוצאות.
■ַארויף צו  $12,500אין Westchester, Long
 Island, New York Cityאון Rockland
קַאונטיז.
■ַארויף צו  $10,500אין ַאלע אַנדערע NYC
קַאונטיז.

העזעק-געלט בענעפֿיץ
די בענעפֿיץ (פֿאַרלוירענע לוין) ווערן באַרעכנט און ב
אַצאָלט באַזירט אויף איין וואָך פֿאַרדינסטן.
1.דער דורכשניטלעכער װאָכנדיקער לוין פֿון דער
אַרבעטער איבער די פֿריערדיקע  52וואָכן איז
ַאנטדעקט.
2.די בענעֿפיץ זענען  2/3פֿון די סומע ,שטייער
פֿרייַ ,ארויף צו די מַאקסימום בענעֿפיץ
ווירקעוודיק אויף די טָאג פֿון טויט.

באַרעכטיגונג
אין אַלגעמיין ,העזעק-געלט בענעפֿיץ זענען ַאווָארדיד
צו משּפחה מיטגלידער ווי גייט:
1.סּפַאוס .סּפַאוסַאז וואס זענען געזעצלעך
באהעפֿט אין די צייט פֿון טויט זענען באַ
רעכטיגט צו די בענעֿפיץ ֿפַאר לעבן .אויב די
סּפַאוס מאַכט ווידער חתונה ,די סּפַאוסַאל
בענעפֿיץ ענדיקט זיך מיט איין לָאמּפ סַאכַאקל
WCB.NY.GOV

2.קינדער און פַֿארקריּפלט ָאדער בלינד אָ פֿ
ענגיקע .קינדער ַארויף צו עלטער  18און
קינדער ַארויף צו עלטער  23ווָאס זענען פֿ
ול-צייט ּתלמידים אין אַ ַאקרעדיטיד ינסטיטושַאן
פֿון העכער בילדונג זענען באַרעכטיגט צו
בַאקומען בענעפֿיץ .פַֿארקריּפלטע און בלינדע
אָ פֿענגע קענען בַאקומען בענעפֿיץ ֿפַאר לעבן.
די לעבן געבליבענער טיילן די גאַנצע סומע אויב
עס איז דאָ קיין סּפַאוסַ .אנדערש ,זיי טיילן עס
מיט די סּפַאוס ,ווי סּפעציפֿיצירט דורך די אַ
רבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ.
3.עלטערן פֿונעם ַארבעטער .אויב עס איז ד
אָ קיין סּפַאוס ,קינדער ָאדער אָפֿענגיקע ,די
עלטערן פֿון די ַארבעטער בַאקומען אַ צָאלונג פֿ
ון  .$50,000אויב זיי זענען געגרושה ,זיי טיילן
די צָאלונג גליי ַך.
4.נחלה פֿונעם ַארבעטער .אויב קיינער פֿון די
לעבן געבליבענער אויף דער רשימה אויבן
עקסיסטירט ,די נחלה פֿונעם פַֿארשטָארבן
ַארבעטער באקומט אַ  $50,000צָאלונג .דער
עקסַאקיוטער וועט פַֿארענדיקן דעם פָֿאדערן
ּפרָאצעס.

מעדיציניש הוצאות
בשעת עס זענען דאָ קיין מעדיציניש הוצאות אין אַ
טויט פָֿאדערן ,אויב דער ַארבעטער האט אַ בַאזונדער
פָֿאדערן ֿפַאר די אױףַ-ארבעט שָאדן ,מעדיציניש בענע
פֿיץ קען זיין בַאצָאלט אויס פֿון דעם פָֿאדערן.

ביי ַשּפיל 1
דער דורכשניטלעך וואָכנדיקע לוין פֿ
ונעם אַרבעטער איז $1,200
די העזעק-געלט בענעפֿיץ זענען
ּ $800פער ווָאך
סּפַאוס ,דער/די יינציק באַרעכטיגט
לעבן געבליבענער ,באַקומט $800
ּפער ווָאך ֿפַאר לעבן ָאדער ביז ער/זי
מַאכט װידער כַאסענע.
נָאכדעם װי ער/זי הָאט װידער חתונה
געהַאט ,ענדיקן זיך די בענעֿפיץ מיט
אַ לעצט צָאלונג פֿון צוויי יָאר בענעפֿ
יץ ( $83,200אין דעם ביי ַשּפיל)

ביי ַשּפיל 2
דער דורכשניטלעך וואָכנדיקע לוין פֿ
ונעם אַרבעטער איז $1,200
די העזעק-געלט בענעפֿיץ זענען
ּ $800פער ווָאך
סּפַאוס באַקומט ּ $440פער ווָאך
דאָס קינד באַקומט ּ $360פער ווָאך
בשעת באַרעכטיגט (פַֿארשּפרייטונג
לויט די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס
געזעץ)
ווען דאָס קינד איז נישט מער באַ
רעכטיגט ,די סּפַאוסַאל בענעֿפיץ פֿ
ַארגרעסערן זיך צו ּ $800פער ווָאך
ֿפַאר לעבן ָאדער ביז ער/זי מַאכט
װידער כַאסענע.

1

פֿאַרלאַנגט פֿאָרעמען

פַֿאטַאלקייט פֿאָדערן נוצן די סּפעציפֿיש זַאמלונג פֿון פֿאָרעמען און
דָאקומענטן אויף דער רשימה אונטן .צוזאַמשטעלן פֿון אַלע פֿאַרלאַ
נגטע אינפֿארמאַציע און איינגעבן די מאַטעריאַלן צוזאַמען וועט שפאַ
רן צייט און מי פֿאר טרויעריגע משפחות .די פֿאַרלאַנגטן פֿעלדער אויף
יעדער פָֿארעם מוזן זיין געענדיקט.

הילף איז בנימצא

די ָאפיס פֿון דעם ַאדווָאקַאט ֿפַאר געשעדיקטע אַרבעטער העלפֿט
לעבן געבליבענע משפחות צו באַקומען אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס
טויט בענעפֿיץ .אויב איר בַאקומט דעם ּפעקל פֿון פֿאָרעמען פֿון די
ָאפיס ֿפון דעם ַאדווָאקַאט ,ביטע צוריקשיקן די געענדיקטן פֿאָרעמען
צו:

פָֿאדערן ֿפַאר פַֿארגיטיקונג אין פֿאַל פֿון טויט (פָֿארעם )C-62

Workers’ Compensation Board
Centralized Mailing Address
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205

דערוויי ַז פֿון הוצאות ֿפַאר קווורע ,לעוויי ַע און אזכרה דורך
לעוויי ַע דירעקטָאר (פָֿארעם )C-65

פֿאָרעמען קענען אויך זיין אָפּלאָדירט פֿון די וועבזייטל פֿונעם באָ
רד. wcb.ny.gov ,

דערוויי ַז פֿון טויט דורך דָאקטער ווער לעצטער האָט געזאָ
רגט פֿאַר דעם פַֿארשטָארבן (פָֿארעם )C-64

אַ פֿידוויט ֿפַאר טויט בענעפֿיץ (פָארעם )AFF-1
די פֿאָרעמען זענען בנימצא אין די אַרבעטער אוןָ/אדער די פֿאָרעמען
סעקציעס פֿון דער וועבזייטל פֿונעם באָרד. wcb.ny.gov ,

שטיצנדיקע דָאקומענטן

די שטיצנדיקע דָאקומענטן װאָס מע דאַרף ֿפַאר די פָֿאדערן זענען אָ פֿ
ענגיק אויף די שייכות פֿון די לעבן געבליבענע צו די פַֿארשטָארבן
ַארבעטער( .ביטע זען די בענעפֿיצ סעקציע ֿפַאר באַרעכטיגונג ).צו פֿ
ָאדערן בענעפֿיץ ,עטלעכע ָאדער ַאלע פֿון די פֿאָלגענדע קענען זיין
נייטיק:
ט -בנימצא דורך די לעוויי ַע דירעקטָאר
■טויט צערטיפֿיקַא 
■געבורט צערטיֿפיקַאט פֿונעם ַארבעטער
■חתונה צערטיֿפיקַאט (אויב ָאנווענדלעך)

ֿפַאר הילף מיט דעם ּפרָאצעס ,ביטע
רופֿן דעם אָפֿיס פֿון דעם ַאדווָאקַאט
ֿפַאר געשעדיקטע ַארבעטער אונטער
ָ (800) 580‑6665אדער שיקן אַ
בליצּפָאסט צו AdvInjWkr@wcb.ny.gov

■גט דעקרעט (אויב ָאנווענדלעך)
■געבורט צערטיֿפיקַאטן פֿון באַרעכטיגטע קינדער אוןָ/אדער אָ פֿ
ענגיקע
■דערוויי ַז פֿון ענרָאולמַאנט אין אַ ַאקרעדיטיד בילדונגקרייז
ינסטיטושַאן (אויב ָאנווענדלעך)
■סאָציאל זיכערהיי ַט ַאווָארד בריוו (אויב ָאנווענדלעך)

דער ּפרָאצעס באַוועגט זיך מערסט געשווינד ווען לעבן
געבליבענער משפחות ווָאס זענען לעגַאל רעּפריזענטיד ַארבעטן
מיט זייער ַאדווָאקַאט צו צושטעלן די מערסט פֿולשטענדיק
אינֿפָארמַאציע.
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די ניו יארק שטאַט ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד באַשיצט די רעכטן פֿון אַרבעטער און באַלעבאַטים דורך מאַכן זיכער די געהעריקע צושטעל פֿון בענעפֿיטן און דורך העכערן העסקעם
מיט די געזעץ .צו װיסן מער וועגן די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד ,בַאזוכן .wcb.ny.gov

צייכן ַארויף ֿפַאר ָ WCBאנזָאגן אויףwcb.ny.gov/Notify :
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פָֿארלייגן אַ פֿאַטַאלקייט פָֿאדערן 2

