אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמה
בַאצָאלט משּפחה לױב דיסקרימינַאציע  /קריקדערלַאנג קלײם
Paid Family Leave ● PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

קלַײמַאנטס אָ ּפזָאגן זײער רעכט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע בענעֿפיטס װַײטער פֿ ּון די טערמינען פֿ ּון די הסּכמה װעגן די דיסקרימינַאציע קליימז װָאס זַײנען
סָאביקט צּו די הסּכמה .ביטע זען זַײט ֿ 2פַאר מער אינֿפָארמַאציע ַאזױ װי אינסטרּוקציעס ֿפַאר פֿ ּולשטענדיקן די ֿפָארמע.
ֿפָארלייגן דעם אָ ּפזָאגן הסּכמה בַארעכטיקט ניט בָאטל-מַאכן קײן ֿפַארהער װָאס איז שױן ֿפָארּפלַאנירט .אַ Workers’ Compensation Law
 Judgeװעט איבערקּוקן די הסּכמה מיט ַאלע ּפַארטייען אין אַ ֿפַארהער ֿפַאר בַאגיטיקּונג ַאז בַאדַארֿפט ב ַײ דעם בָארד.

ֿ PFLפַאל נּומער(ן):

קלַײמַאנט נָאמען (משּפחה ,ערשטן ,מיטל):

ַארבעטגעבער נָאמען:
צּושטעלן ַאלע טערמינען װָאז זַײנען מסכים געװען אין די הסּכמה (צּוֿפעסטיקן ַאדיציָאנעלע זַײטן ,אױב נױטיק):

ביטע טשעק אױב די ֿפָאלגנדיקע צוּולייגן אּון פֿ ּולשטענדיקט די בַאדַארֿפט אינֿפָארמַאציע (אינסטרּוקציעס אין זַײט .)2
ָאנהַאלט דּורכֿפיר ָ -אנהַאלטן דָאקּומענט פֿ ּון דזשוריסדיקשַאן צוגעֿפעסטיקט ,זע זַײט(ן):
הענגענדיק אויֿפרּוף  -אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון די אָ ּפטײלּונג  32װײװער הסּכמה ב ַײ דעם  ,Workers’ Compensation Boardדעם אויֿפרּוף
בַאלָאדן אין _____________ ,איז דערמיט ַארױסגענּומען.
ֿפַארענטֿפערּונג סּומע
	אין צּוריקברענגען ֿפַאר דעם קלַײמַאנט אָ ּפזָאגן פֿ ּון זַײן/איר ֿפַארגיטיקּונג ֿפַאר דיסקרימינַאציע ,אױף לעצטגילטיק בַאגיטיקּונג פֿ ּון
די הסּכמה ,דעם ַארבעטגעבער איז מסּכים צּו בַאצָאלן דעם קלַײמַאנט די סּומע פֿ ּון  ,_______________ $מינּוס ַאן ָאפצָאל פֿ ּון
 ,_______________ $בַאצָאלט צּו דעם קלַײמַאנט ַאדװָאקַאט ,פֿ ּון די ָאפצָאל ב ַײ דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד .קלַײמַאנט
ַאדװָאקַאטן זַײנען מסּכים צּו אָ ּפזָאגן קײן ֿפריערדיקער בַאװיליקט ָאבער ניט בַאצָאלט ַאדװָאקַאט ָאפצָאל פֿ ּון די דַאטע די הסּכמה איז
לעצטגילטיק בַאוויליקט ב ַײ דעם בָארד.
די הסּכמה איז צּוגעגרײט אּון ֿפָארגעלײגט ּכֿפי אָ ּפטיילּונג  32פֿ ּון דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ .ב ַײ אּונטערשרַײבן אּונטן ,יעדער ּפַארטײ פֿ ּון דעם הסּכמה
ֿפַארזיכערט ַאז זײ הָאבן געלײענט אּון ֿפַארשטײן די בַאדינגען .יעדער ּפַארטײ אױך ֿפַארזיכערט ַאז זײ ֿפַארשטײן ַאז די הסּכמה ,אױב בַאוויליקט ב ַײ דעם
 ,Workers’ Compensation Boardאיז קָאנקלּוסיוו ,לעצטגילטיק אּון ֿפַארבּונדן מיט ַאלע ּפַארטייען.
החתומים-מטה צּושטימען אין זַײן אײגענער ֿפר ַײ װילן צּו זַײן סָאביקט צּו די אױבן בַאדינגען אּון בַאשטעטיקן קַאבָאלע פֿ ּון אַ קאָ ּפיע פֿ ּון די הסּכמה.

קלַײמַאנט  -ביטע ֿפַארדרּוקן

קלַײמַאנט  -אּונטערשריֿפט

דַאטע

קלַײמַאנט ַאדװָאקַאט/ליץ .רעּפרעזענטַאנט  -ביטע ֿפַארדרּוקן

קלַײמַאנט ַאדװָאקַאט/ליץ .רעּפרעזענטַאנט  -אּונטערשריֿפט

דַאטע

ַארבעטגעבער  -ביטע ֿפַארדרּוקן

ַארבעטגעבער  -אּונטערשריֿפט

דַאטע

ַארבעטגעבער ַאדװָאקַאט/ליצ רעּפרעזענטַאנט  -ביטע ֿפַארדרּוקן

ַארבעטגעבער ַאדװָאקַאט/ליצ רעּפרעזענטַאנט  -אּונטערשריֿפט

דַאטע

זַײט  1פֿ ּון PFL-32-D Y (10-19) 2

אױב איר דַארֿפן הילף ,ביטע ָאנקלינגט (844) 337-6303
PaidFamilyLeave.ny.gov
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װיכטיקע אינֿפָארמַאציע ֿפַאר דעם קלַײמַאנט
בַאמערקּונג :איר אָ ּפזָאגן זײער רעכט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע בענעֿפיטס װַײטער װעגן די דיסקרימינַאציע קליימז װָאס זַײנען סָאביקט צּו די
הסּכמה .אױב די הסּכמה אָ ּפזָאג אַײער רעכט ֿפַאר רעינסטַאטעמענט ,אַײער ַארבעטגעבער איז ניט ֿפַארֿפליכטן אַײך צּו דינגען נָאך אַ מָאל.
רעכט ֿפַאר צּוריקציעןַ :אלע ּפַארטייען פֿ ּון הסּכמה הָאבן צען ( )10קַאלענדַאר טעג פֿ ּון די דַאטע װען דעם אָ ּפטײלּונג  32װײװער הסּכמה דַארף זַײן
ֿפָארגעלײגט צּום בָארד זיך צּוריקציען פֿ ּון הסּכמה.
ֿפַארענטֿפערּונג טשעק :דעם ַארבעטגעבער הָאט צען ( )10קַאלענדַאר טעג פֿ ּון די דַאטע די בַאגיטיקּונג פֿ ּון הסּכמה װערט לעצטגילטיק אַײך צּו
שיקן דעם ֿפַארענטֿפערּונג טשעק ,סַײדן אַ ּפַארטײ ֿפָארלייגט אַ שריֿפטלעך בַאמערקּונג זיך צּוריקציען.
לעצטגילטיק אּון קָאנקלּוסיוו :ביטע געדענקט ַאז אײנס דעם צען ( )10טעג צּוריקציען ּפעריָאד פֿ ּון די דַאטע װען די הסּכמה דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט
איז ַאריבערגעגַאנגען אּון די הסּכמה איז בַאוויליקט ב ַײ דעם בָארד ,די הסּכמה איז לעצטגילטיק אּון קָאנקלּוסיוו אין די ּפַארטייען פֿ ּון אינטערעס.
ענדערּונג :נָאך דעם בָארד ַארויסגעב אַ בַאמערקּונג בַאשלוס בַאוויליקן דעם אָ ּפטײלּונג  32װײװער ,די הסּכמה קען זַײן געענדערט בלױז בַײם
הסּכמה פֿ ּון ַאלע ּפַארטייען אּון בַאגיטיקּונג פֿ ּונ דעם בָארד.
קָאמּוניקַאציע מיטן בָארד :קײן קָאמּוניקַאציע מיטן בָארד דַארף אָ ּפשיקן אַײער  PFLקלײם נּומער.
אינסטרּוקציעס ֿפַאר פֿ ּולשטענדיקן דעם אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמה PFL :דיסקרימינַאציע קלײם
ּכדי צּו אַײלן די החלטה ּפרָאצעס פֿ ּון אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמה ,די ּפַארטייען דַארֿפן ֿפָאלגן די אינסטרּוקציעס .דּורכֿפַאל צּו ֿפָאלגן די
אינסטרּוקציעס אּון צּו צּושטעלן די נױטיק בַאלײטן דָאקּומענטן מעג ענדיקן אין די החלטה פֿ ּון דעם אָ ּפטיילּונג  32הסּכמה ֿפַארהַאלטן װערן.
די געזעץ אּון רעגלַאמענטן װָאס זַײנען שײך צּו אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמות ( WCLטײל  32אּון  )NYCRR 300.36 12זַײנען ֿפַארַאנען אין
.www.wcb.ny.gov
ֿ .1פָארמעֿ :פָארלייגן אַ קלָאר ֿפָארמע  PFL-32-Dב ַײ אי-מײל צּו ָ PaidFamilyLeave@wcb.ny.govאדער ב ַײ ּפָאסט צּו Paid Family Leave,
 .PO Box 9030, Endicott NY 13761די טערמינען פֿ ּון הסּכמה דַארֿפן זַײן אין ַאן אײנציקן בַאזּונדערער ֿפַארבינדּונג .אױב עס איז מעגלעך צּו
בַײטן די הסּכמה ,ביטע ֿפָארלייגן אַ נ ַײ ַאמענדירן הסּכמה ַארַײננעמען די מָאדיֿפַאקיישָאנס ,ליבערשט װי ַאן ַאדדענדּום .קײן קלײם ַארַײנגענּומען אין
ַאן אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמה דַארף זַײן ַאסעמבַאלעד אּון בַאשטימט אַ ֿפַאל נּומער ב ַײ דעם בָארד .אַ קאָ ּפיע פֿ ּון אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמה
דַארף ֿפָארגעלײגט זַײן ֿפַאר יעדער קלײם ַארַײנגענּומען אין די הסּכמה.
 .2הענגענדיק אַ ּפעלירן :אױב עס איז דאָ אַ הענגענדיק אַ ּפעלירן ֿפַאר אַ ֿפַאל ַארַײננענּומען אין ַאן אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמה ,די הסּכמה
דַארף ָאנװַײזן ַאז דעם אַ ּפעלירן איז ַארױסגענּומען ָאדער ַאנטשלָאסן .דעם בָארד װעט ניט בַאשטעטיקן אָ ּפטיילּונג  32ווייווער הסּכמות ֿפַאר
קלײמס װָאס הָאבן אַ ניט ַאנטשלָאסן הענגענדיק אַ ּפעלירן.
ָ .3אנהַאלט דּורכֿפירּונגּ :כֿפי די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ טײל  ,33אױב דעם קלַײמַאנט הָאט אויסגעצייכנט קינד ָאנהַאלט ליען ,די
אָ ּפטײלּונג  32װײװער הסּכמה דַארף צּושטעלן ֿפַאר פֿ ּול צָאלּונג .דָאקּומענט ניט ווינציקער װי  30טעג פֿ ּון די ּפַאסיקע ָאנהַאלט זַאמלּונג ַאגענציע
מיט דעטַאלס פֿ ּון גיייק ליען סּומע דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט .אײדער בַאשטעטיקן קײן אָ ּפטיילּונג  32הסּכמה ,דעם בָארד װעט דּורכֿפירן אַ בַאזּוך
ֿפַאר ַאלע אויסגעצייכנט קינד ָאנהַאלט ֿפַארֿפליכטּונגען.
ַ .4אדװָאקַאט אָ ּפצָאלן :װען עס איז דאָ ַאן ָאפצָאל געבעטן פֿ ּון מער װי  ,$1,000דעם בַאדַארֿפט ָאפצָאל דַארף זַײן געמַאכט מיט ֿפָארמע
 OC‑400.1אּון צוגעֿפעסטיקט צּו די הסּכמה .קלַײמַאנט ַאדװָאקַאטן זַײנען מסּכים צּו אָ ּפזָאגן קײן ֿפריערדיקער בַאװיליקט ָאבער ניט בַאצָאלט
ַאדװָאקַאט ָאפצָאל פֿ ּון די דַאטע די הסּכמה איז לעצטגילטיק בַאוויליקט ב ַײ דעם בָארד.
.5

זַײט נּומערן :נּומער די זַײטן פֿ ּון דעם דָאקּומענט ַאז ֿפָאלגנדיק :זַײט  1פֿ ּון  ,4זַײט  2פֿ ּון  ,4א.א.װ.

.6

אּונטערשרַײבערסַ :אלע ּפַארטייען פֿ ּון אינטערעס דַארֿפן אּונטערשרַײבן אּון שטעלן אַ דַאטע אין די ֿפָארמע אײדער עס ֿפָארלייגן.

.7

שּפרַאך צּו אױסמַײדן  -נעם ניט ַארַײן די אָ ּפשיקּונג ֿפַאר:
אַ קלײם(ס) װָאס איז ”אּומדערלױבט“ ָאדער “אּומדערלױבט“ ב ַײ אױסנעמעניש.
ַאן אּומַאסעמבלעד קלײם(ס) װָאס איז ניט בַאשטימט אַ ֿפַאל נּומער ב ַײ דעם בָארד
אַ ווייווער פֿ ּון דעם צען ( )10טעג צּוריקציען ּפעריָאד
אידענטיֿפַײַאבל קָאנֿפידענציעל אינֿפָארמַאציע װָאס זַײנען שײך צּו ַאן אינדיװידּועל נָאט אַ ּפַארטײ פֿ ּון דעם הסּכמה
װען דעם הסּכמה װערט ֿפַארבּונדן

דעם בָארד װעט ניט בַאשטעטיקן קײן הסּכמה װָאס צּושטעלט ַאז אַ קלײם איז ”אּומדערלױבט“ ב ַײ אױסנעמעניש פֿ ּון די ּפַארטייען װַײל די שּפרַאך
דערזָאגט אַ דערגייונג ב ַײ דעם בָארד ,װָאס איז ניט דעם ֿפַאל.
 .8אָ ּפזָאגן פֿ ּון רעינסטַאטעמענט ּפערמיסַאבַאל :דעם קלַײמַאנטַ/ארבעטער מעג אָ ּפזָאגן זַײן רעכט צּו רעינסטַאטעמענט ,לױט אָ ּפטיילּונגען
 120אּון  203bפֿ ּון דעם  Workers’ Compensation Lawאין ֿפַארבַײט ֿפַאר צָאלּונג װען בַאװיזן אין די טערמינען אָ ּפטיילּונג פֿ ּון די הסּכמה.
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