קלַאימַאנטס רעקָארד פֿון ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונג  /קאאָנטַאקץ
לעצטע נאַמען:

ערשטע נאַמען:

ֿפַאר די צייט שּפַאן:

מי:

 WCBקַאסע נומער:

ביז:

ניצן דעם פָארעם צו וויי ַזן דיין השתדלות צו נעמן טייל אין די ַארבעט מַארק .אינֿפָארמַאציע וועגן ַאטַאטשמַאנט צו ַארבעט מַארק קען זיין געֿפונען אויף די
בָארד וועבזייטל  .www.wcb.ny.gov/labor-market-attachmentמער אינֿפָארמַאציע זענען אויף בלַאט צוויי פון דעם פָארעם.
איר קענט בַאוויי ַזן ַאטַאטשמַאנט אין איין ָאדער מער וועגן:
ַ	.1אקטיוו ָאנטייל נעמען אין ַאן ַארבעט-געפֿינען סערוויס ַאזאַ וויאיינער הַאלטן קַאריערע צענטערס ,Workforce One ,און אזוי ווייטער.
	.2אַ זעלבסטשטענדיקע ַארבעט זוכן;
ַ	.3אקטיוו ָאנטייל נעמען אין ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן דורך  ,ACCES-VRאן אנדער בָארד באוויליקט ריכַאבילַאטיישַאן ּפרָאגרַאםָ ,אדער אַ
ַארבעט שיי ַעך-טריינינג ּפרָאגרַאם;
	.4בַאדינגונג אין אַ ַאקרעדיטיד בילדונגקרייז ינסטיטושַאן פֿול-ציי ַט צו נָאכגיין בַאשעפֿטיקונג
טיקט די קעסטל ָאדער בָאקסעס אונטן צו בַאוויי ַזן יי ַער ַאטַאטשמַאנט צו די ַארבעט מַארק און צושטעלן ַאלע פֿארלאנגט אינֿפָארמַאציעס.
בַאמערקּונג :בענעפֿיץ קענען זיין ופֿגעהענגט אויב די בָארד גיט ַארויס אַ בַאשלוס ַאז יי ַער ָאנשטרענגונגן זענען נישט גענוג.
דעם דָאקומענט וועט ווערן באַטראַכט ווי דערוויי ַז דורך די ַ NYUארבעטערס פַֿארגיטיקונג בָארד ,דערפַֿאר איר זָאלט בַארַאטן זיך מיט ַאן ַאדווָאקַאט
ָאדער לייסַאנסט פֿארשטייער איידער פַֿארענדיקן דעם פָֿארעם און איידער איר לייגט עס ֿפָאר צו די בָארד.
ָ .1אנטייל נעמען אין  NYSדעּפַארטמענט פֿון אַרבעט שיי ַעך-בַאשעפֿטיקונג בַאדינונגען ַאזאַ ווי איינער הַאלטן קַאריערע צענטערס,Workforce One ,
און אזוי ווייטער.
נָאמען פֿון ּפרָאגרַאם ָאדער סערוויס:

ָארט:

		

דאַטע (חודש/טאָג /יָאר):

רעזולטַאט פֿון טעטיקייט

דאַטע (חודש/טאָג /יָאר):

רעזולטַאט פֿון טעטיקייט

דאַטע (חודש/טאָג /יָאר):

רעזולטַאט פֿון טעטיקייט

צוטשעּפען שטיצנדיקע דָאקומענטן .אויב נייטיק ,צוטשעּפען בַאזונדער בויגן מיט נָאך דַאטעס און ַאקטיוויטעט  /רעזולטַאט.
 .2זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן. אויב איר הָאט דורכגעקָאכט אַ זעלבסטשטענדיקע ַארבעט זוכן פַארענדיקט דעם פָארעם  C-258.1צו רעקָארדירן
יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן .זייט זיכער צו פַֿארענדיקן ַאלע פֿעלדער צו וויי ַזן ַאז יי ַער ַארבעט זוכן איז ביי ַציי ַטיק ,פֿליי ַסיק און ּפערסיסטענט .אויב איר לייגט
ֿפָאר בלויז אַ רעקָארד פֿון ַאן זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ,איר קענט נוצן די פָֿארעם ָ C-258.1אן אויך ּפלָאמבירן די פָֿארעם .C-258
ָ .3אנטייל נעמען אין דערווַאקסן קַאריערע און פָארזעצנדיק בילדונג (ָ )ACCES-VRאדער אנדערע מגילה ֿפַאר ריכַאבילַאטיישַאן ָאדער ַארבעט-
ריטריינינגַ ,אריי ַנגערעכנט  SUNYבילדונגקרייז געלעגנהייט סענטערס (:)EOC
דאַטע)ס) פֿון קָאנטַאקט( חודש/טאָג /יָאר):
נָאמען פֿון קַאריערע צענטער ָאדער מגילה:
ליניע :2

ּפָאסט ַאדרעס:
שטָאט:

ּפָאסט קָאד

מעדינע:

טעלעפָאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:

נָאמען פֿון די פּערזאָן וועמען איר הָאט קָאנטַאקטעד:
רעזולטַאט:
צוטשעּפען שטיצנדיקע דָאקומענטן.

 .4גיין אין ַאן ַאקרעדיטיד בילדונגקרייז ינסטיטושַאן ָאדער לייסַאנסינג ּפרָאגרַאם צו געפֿינען בַאשעפֿטיקונג אין מיין ַארבעט ריסטריקשַאנז:
געשאצטע גרַאדזשַאוויישַאן טָאג (חודש/טָאג /יָאר):

דאַטע פֿון רעגיסטרירן (חודש/טאָג /יָאר)		:
נָאמען פֿון בילדונגקרייז ינסטיטושַאן:

ליניע :2

ּפָאסט ַאדרעס:
שטָאט:

ּפָאסט קָאד

מעדינע:

צוטשעּפען דערוויי ַז פֿון רעגיסטרירן.
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זיי ַטל פֿ ּון

אינֿפָארמַאציעס ֿפַאר פַֿארענדיקן קלַאימַאנטס רעקָארד פֿון ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן/קָאנטַאקטן (פָֿארמע )C-258
ניצט דעם פָֿארעם צו רעקָארדירן ָאנשטרענגונגן צו בַאקומען בַאשעפֿטיקונג אין יי ַער גוֿפיקע ריסטריקשַאנז דורך ווָאוקיישַאנַאל סערוויס ,פָֿארזעצן בילדונגָ ,אדער
אַ זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן .אויב איר הָאט דורכגעקָאכט אַ זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ,דאַרפֿט איר אויך פַֿארענדיקן קלַאימַאנטס רעקָארד פֿון די
זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן (פָֿארמע .)C-258.1בַאמערקּונג :נָאר פַֿארענדיקן די ָאּפטיילונגן פֿון דעם פָֿארעם ווָאס זענען בַאטייטיק ֿפַאר ייַער
ַארבעט זוך ָאנשטרענגונגן.
ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָארס מיט די ַארבעטערס פַֿארגיטיקונג בָארד זענען דאָרט צו העלֿפן יי ַך פַֿארענדיקן דעם פָֿארעם און קענען זיין ביכולת צו העלפֿ
ן יי ַך מיט יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן .רופֿן  (877) 632-4996און בעטן צו רעדן מיט אַ ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָאר.
בענעפֿיץ קענען זיין ופֿגעהענגט אויב די בָארד גיט ַארויס אַ בַאשלוס ַאז יי ַער ָאנשטרענגונגן זענען נישט גענוג.
דעם דָאקומענט וועט ווערן באַטראַכט ווי דערוויי ַז דורך די ַ NYUארבעטערס פַֿארגיטיקונג בָארד ,דערפַֿאר איר זָאלט בַארַאטן זיך מיט ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער
לייסַאנסט פֿארשטייער איידער פַֿארענדיקן דעם פָֿארעם און איידער איר לייגט עס ֿפָאר צו די בָארד.
דער פָֿארעם און ַאלע דָאקומענטן ווָאס שטיצן יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן מוזן זיין דערלאנגט צו די בָארד איידער יי ַער געהער.
דָאקומענטן זָאלן זיין געשיקט צו די בָארד ווי גייט:
•	איר ָאדער אייער ַאדווָאקַאט קענען שיקן אַ פַֿאקס (ָ )877-533-0337אדער בליצּפָאסט (ָ )wcbclaimsfiling@wcb.ny.govאדער  eCaseדָאקומענט
וּפלָאַאדס צום ווייניגסטען דריי טעג איידער יי ַער געהער
•	אויב איר זענט נישט רעּפריזענטיד דורך אַן ַאדווָאקַאט ,איר קענט נוצן איינער פֿון די אויבן בַאשריי ַבן מעטָאדןָ ,אדער איר קענט שיקן עס צו די בָארד
צום ווייניגסטען זעקס טעג איידער די דַאטע פֿון יי ַער געהער צו PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205
שרייבט יי ַער נָאמען און  WCBקַאסע  #אין די שּפיץ פֿון יעדעם דָאקומענט.
אָ ּפטיילּונג  :1דעּפַארטמענט פֿון אַרבעט ,איינער הַאלטן קַאריערע צענטערס ,Workforce ,בַאשעפֿטיקונג ַאגענטור ,און אזוי ווייטער.
אויב איר בַאקומט ַארבעט זוך הילף פֿון איינעם פֿון די אויבן ליסטעד יידזשַאנסיזָ ,אדער פֿון אַ יחיד ָאדער ָארגַאניזַאציע ווָאס איז נישט ליסטעד ,צושטעלן יעדע דַאטע
ַאז איר האָט באזוכטַ ,אריי ַנגערעכנט די ָאריענטירונג סעסיע ,די נָאמען פֿון די ַאגענטור ,יחיד ָאדער ָארגַאניזַאציע ,און בַאשרַײבן די טעטיקייט ָאדער רעזולטַאט פֿון אַ
לע בַאזוכן ָאדער קָאנטַאקט .הילף קען ַאריי ַננעמען ניצן פֿון קָאמּפיוטערס ,הילף מיט שרייבן רעזומע ,ינטערוויוז בקיעסַ ,ארבעט בקיעס קלאַסן און בַאגעגעניש מיט אַ
בַאשעפֿטיקונג קָאונסעלָאר ָאדער ַארבעט טריינער.
בַאמערקּונג :אויב נייטיק ,צוטשעּפען בַאזונדער בויגן מיט נָאך דַאטעס און ַאקטיוויטעט  /רעזולטַאט .צוטשעּפען ַאלע געשריבן דערוויי ַזען פֿון יי ַער בַאזוך(ן) צו
ַאן ַארבעט צענטער.
אָ ּפטיילּונג  :2זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן
טיקט דעם קעסטל אויב איר האָט געענדיקט אַ זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן .פַֿארענדיקט און לייגט פָֿאר דעם פָֿארעם  C-258.1צו דָאקומענטירן יי ַער
זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן.
אָ ּפטיילּונג ָ :3אנטייל נעמען אין דערווַאקסן קַאריערע און פָארזעצנדיק בילדונג (ָ )ACCES-VRאדער אנדערע מגילה ֿפַאר ריכַאבילַאטיישַאן ָאדער ַארבעט-
ריטריינינגַ ,אריי ַנגערעכנט  SUNYבילדונגקרייז געלעגנהייט סענטערס (:)EOC
אויב איר זייט געװיין ריפֿערד צו ACCES-VR דורך אַ ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָאר ,געבן די דַאטע ָאדער דַאטעס ַאז איר האָט באגעגנט מיט אַ
 ACCES-VRקָאונסעלָאר .צושטעלן אויך די ַאדרעס פֿון די ַאגענטור ,טעלעפָֿאן נומער און די נָאמען פֿון דער פּערזאָן מיט ווָאס איר הָאט באגעגנט סיך און די
רעזולטַאטן פֿון יי ַער בַאגעגעניש .בַאמערקּונג :אויב איר האָט באזוכט  ,ACCES-VRבעטן אַ  ACCES-VRקָאנטַאקט פָֿארעם פֿון יי ַער קָאונסעלָאר און
צוטשעּפען עס צו די פָֿארעם .C-258
אויב איר הָאט ָאנטייל גענומען אין אנדערע ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן ָאדער ַאן ַארבעט ריטריינינג ּפרָאגרַאםַ ,אריי ַנגערעכנט  SUNYבילדונגקרייז געלעגנהייט
סענטערס ( )EOCווָאס איז נישט ליסטעד אין קיין אנדערע אָ ּפטיילונג ,צושטעלן די ָאנהייב און סוף דַאטעס און די נָאמען און ַאדרעס פֿון דעם ּפרָאגרַאם.
בַאמערקּונג :ביטע צושטעלן קאַ ּפיעס פֿון קעריקיַאלַאם ,סערטיפֿיקַאץ פֿון ָאנטייל ,ליצענץ אַ ּפלַאקיישַאנז ָאדער אנדערע דָאקומענטן ווָאס זענען שיי ַכות צו די
ַארבעט ריטריינינג ּפרָאגרַאם און צולייגן עס צו די פָֿארעם .C-258
אָ ּפטיילּונג  :4גיין אין ַאן ַאקרעדיטיד בילדונגקרייז ינסטיטושַאן ָאדער לייסַאנסינג ּפרָאגרַאם צו געפֿינען בַאשעפֿטיקונג אין מיין ַארבעט ריסטריקשַאנז:
אויב איר זענט רעגיסטרירט פֿול-צייט אין אַ ַאקרעדיטיד בילדונגקרייז ינסטיטושַאן ,צושטעלן די דַאטע פֿון רעגיסטרירן .אויך צושטעלן יי ַער געשאצטע גרַאדזשַאוויישַאן
דַאטע און די נָאמען און ַאדרעס פֿון די בילדונגקרייז ינסטיטושַאן.
בַאמערקּונג :איר דאַרפֿט צולייגן קאפּיעס פֿון די קורס קעריקיַאלַאם און דערוויי ַז פֿון רעגיסטרירן צו די פָֿארעם  .C-258טייל-צייט ענרָאולמַאנט טוט נישט טרעפֿ
ן די באדערפֿענישן פֿון די געזעץ ווָאס זענען נייטיק צו וויי ַזן ַאטַאטשמַאנט צו די ַארבעט מַארק.
ספֿ
ברענגט קאפּיעס פֿון ַאלע  C-258און  C-258.1פֿארמען און דָאקומענטן ווָאס שטיצן יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן צו יעדער געהער איידער די אַרבעטער 
ַארגיטיקונג בָארד .אויב איר לייגט ֿפָאר בלויז אַ רעקָארד פֿון ַאן זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ,איר קענט נוצן די פָֿארעם ָ C-258.1אן אויך ּפלָאמבירן די פֿ
ָארעם .C-258
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