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דעם הסּכמה איז צּוגעגרײט אּון ֿפָארגעלײגט ּכֿפי אָ ּפטיילּונג  32פֿ ּון דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ .ב ַײ אּונטערשרַײבן אּונטן ,יעדער ּפַארטיי צּו דעם הסּכמה הַאלט ַאז ער/
זי הָאט געלײענט אּון ֿפַארשטײט זַײנע בַאדינגען ,אּון ֿפַארשטײט ַאז דעם הסּכמה ,אױב בַאוויליקט ב ַײ דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ,איז קָאנקלּוסיוו ,לעצטגילטיק אּון
ֿפַארבּונדן אױף ַאלע ּפַארטייען װָאס זַײנען ֿפַארבּונדן.
ב ַײ די הסּכמה ,די ּפַארטייען ֿפַארענטֿפערן אּון בַאשלָאסן עטלעכעָ ,אבער ניט ַאלע ,ענינים אּון ּפּונקטן צּו די קלײם.

די ּפַארטייען צּו דעם  WCLאָ ּפטײלּונג  32װײװער הסּכמה (הסּכמה) ,דעם קלַײמַאנט אּון דעם טרעגער זַײנען מסּכים:
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קליימז סָאביקט צּו הסּכמה

ֿ WCBפַאל נּומער ___________ איז:
		 ֿפעסטיקט ב ַײ די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________________________________ :
		 אַ קלײם ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים ,_____________________________________________________ :װעלכן איז ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם
טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמהֿ WCB ,פַאל נּומער _________________ װעט זַײן
ַארױסגענּומען.
		 ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון דיֿ WCB ,פַאל נּומער
_________________ װעט זַײן געֿפעסטָאקט ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________ :
ֿ WCBפַאל נּומער ___________ איז:
		 ֿפעסטיקט ב ַײ די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________________________________ :
		 אַ קלײם ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים ,_____________________________________________________ :װעלכן איז ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם
טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמהֿ WCB ,פַאל נּומער _________________ װעט זַײן
ַארױסגענּומען.
		 ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון דיֿ WCB ,פַאל נּומער
_________________ װעט זַײן געֿפעסטָאקט ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________ :
ֿ WCBפַאל נּומער ___________ איז:
		 ֿפעסטיקט ב ַײ די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________________________________ :
		 אַ קלײם ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים ,_____________________________________________________ :װעלכן איז ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם
טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמהֿ WCB ,פַאל נּומער _________________ װעט זַײן
ַארױסגענּומען.
		 ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון דיֿ WCB ,פַאל נּומער
_________________ װעט זַײן געֿפעסטָאקט ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________ :
ֿ WCBפַאל נּומער ___________ איז:
		 ֿפעסטיקט ב ַײ די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________________________________ :
		 אַ קלײם ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים ,_____________________________________________________ :װעלכן איז ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם
טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמהֿ WCB ,פַאל נּומער _________________ װעט זַײן
ַארױסגענּומען.
		 ניט ָאנגענּומען ב ַײ דעם טרעגער ,נָאר ליַאביליטי איז געֿפעסטיקט .די ּפַארטייען זַײנען מסּכים ַאז אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון דיֿ WCB ,פַאל נּומער
_________________ װעט זַײן געֿפעסטָאקט ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע הֿפסדים_____________________________________________________ :

קלַײב אױס אױב שײך:

		דעם קלַײמַאנט איז קלַאסיפיצירט מיט אַ בליי ַביק טײליקע דיסַאביליטי ( .)PPDבַאװיליקּונגען ָאנגײן ב ַײ דעם אָ ּפשַאצּונג פֿ ּון ____________________$
אַ װָאך.
		דעם קלַײמַאנט איז קלַאסיפיצירט מיט אַ בליי ַביק גַאנץ דיסַאביליטי ( .)PTDבַאװיליקּונגען ָאנגײן ב ַײ דעם אָ ּפצָאל פֿ ּון  _________________$אַ װָאך.

אױב נױטיק ,צּוֿפעסטיקן װַײטערדיקע בלעטלעך מיט ֿפַאלן סָאביקט צּו די הסּכמה.
רָאשּ-תיֿבות:
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קלַײמַאנט( ___________ :

/

/

),

טרעגער( ____________ :

/

/

)

קלַײמַאנט נָאמען:
ֿ WCBפַאל נּומער:
טרעגער ֿפַאל נּומער:

ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס:
 .aװָאכנדיק צָאלּונגען געמַאכט צּום דַאטע װען די הסּכמה איז לעצטגילטיק בַאוויליקט ב ַײ דעם בָארד.
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	אױב דעם טרעגער איז לױט אַ ָאנֿפירּונג צּו בַאצָאלן ָאנגײן בענעֿפיטס ,דעם טרעגער איז מסּכים צּו מַאכן װַײטערדיקע צָאלּונגען ביז די דַאטע װען די הסּכמה איז
לעצטגילטיק בַאוויליקט ב ַײ דעם בָארד .װָאכנדיק בענעֿפיט צָאלּונגען װעלן דעמָאלט הַאלטן.

	ֿ .bפריערדיקער דערװַײליקע אָ ּפשַאצּונגען געמַאכט בליי ַביק

	ֿפריערדיקע טענטַאטיװ אָ ּפשַאצּונגען ,אױב עז זַײנען דאָ  ,זַײנען בליי ַביק געמַאכטֿ .פריערדיקע ּפעריָאדן ,אױב עס זַײנען דאָ ֿ ,פַאר װעלכע מען הָאט ניט געמַאכט קײן
צָאלּונגען אּון זַײנען געהַאלטן ּפעריָאדן פֿ ּון ניט ֿפַארגיטיק ֿפַארלָארן צַײט אּון ניט קײן ֿפַארקלענערט ֿפַארדינסטן.

ָ .cאוווערּפיימענט (טשעק אײן)

			דעם טרעגער איז מסּכים צּו אָ ּפזָאגן קַײן ָאוווערּפיימענט ,אױב שײך.
			דעם טרעגער מעג ֿפַארגיטיקן זַײן ָאוווערּפיימענט אי ִן די סּומע פֿ ּון  ____________$פֿ ּון די נעט רעקָאװערי צּו דעם קלַײמַאנט אּונטן ֿפַארשריבן.
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ניט קײן ווייווער פֿ ּון מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג
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ווייווער פֿ ּון ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס
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ֿפַארענטֿפערּונג סּומע (טשעק אײן)

	דעם קלַײמַאנט הָאט ניט אָ ּפגעזָאגט ,אּון װעט בלַײבן בַארעכטיקט צּו מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר די ֿפַארשריבענע הֿפסדים אין די קליימז װָאס זַײנען סָאביקט צּו
די הסּכמה ,סָאביקט צּו די בַאדינגען פֿ ּון דעם ניו יָארק שטַאט ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ .דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד װעט הַאלטן דזשוריסדיקשַאן צּו
עֿפענען נָאך אַ מָאל דעם ֿפַאל ּכדי צּו בוררן ַאלע ענינים ֿפַארבּונדן צּו מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג אּון ליַאביליטי ֿפַאר די בַאהַאנדלּונג.

	אױף לעצטגילטיק בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמה ב ַײ דעם בָארד ,אחוץ ֿפַאר צָאלּונגען אָ ּפגערּוֿפן אין די הסּכמה ,קלַײמַאנט אָ ּפזָאגט קײן אּון ַאלע רעכט ֿפַאר
װַײטערדיק ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ ֿפַאר די קליימז װעלכע זַײנען סָאביקט צּו די הסּכמה.

		

אין צּוריקברענגען ֿפַאר דעם קלַײמַאנט פֿ ּון זַײן/איר רעכט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ,אױף לעצטגילטיק בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמה ,דעם
טרעגער 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.

		

אין צּוריקברענגען ֿפַאר דעם קלַײמַאנט פֿ ּון זַײן/איר רעכט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ,אױף לעצטגילטיק בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמה ,דעם
טרעגער איז מסּכים צּו בַאצָאלן דעם קלַײמַאנט די סּומע פֿ ּון  ,_______________ $במשך צען ( )10טעג פֿ ּון הסּכמה בַאגיטיקּונג ב ַײ דעם בָארד ,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 .נָאך דערצּו ,דעם טרעגער איז מסּכים צּו מַאכן ּפערָאדיש צָאלּונגען צּום קלַײמַאנט לױט די ֿפָאלגנדיקע_______________________________ :
_______________________________________________________________________________________________________.

		

דעם טרעגער װעט ֿפָאנדן די ּפערָאדיש צָאלּונגען ב ַײ קױֿפן אַ רענטע ַאז ֿפַארשריבן אין אַ ּפּפענדיקס  Aפֿ ּון די הסּכמה.
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הינטערשטעליק קינד ָאנהַאלט (טשעק אײן)

		

קלַײמַאנט הָאט ניט קײן שּפעט קינד ָאנהַאלט ֿפַארֿפליכטּונג (הינטערשטעליק).

		

קלַײמַאנט דַארף הינטערשטעליק קינד ָאנהַאלט װָאס װעט בַאצָאלן זַײן אין פֿ ּול פֿ ּון די לײזּונגען פֿ ּון די הסּכמה.
דעם טרעגער װעט ֿפָארױס שיקן צָאלּונג פּֿון ֿפָאנדן צּו בַאֿפרידיקן דעם קינד ָאנהַאלט הינטערשטעליק גלַײך צּו דעם ּפַאסיקן ּפײי ִ.

		

קלַײמַאנט דַארף הינטערשטעליק קינד ָאנהַאלט װָאס יקסיד די סּומע צּו בַאצָאלן צּום קלַײמַאנט ּכֿפי די הסּכמה.
די פֿ ּול סּומע פֿ ּון די ֿפַארענטֿפערּונג צּו בַאצָאלן צּו דעם קלַײמַאנט װעט זַײן איבערגעשיקט ב ַײ דעם טרעגער צּו דעם ּפַאסיקן ּפײי ִ צּו טײליק בַאֿפרידיקן די
הינטערשטעליק קינד ָאנהַאלט בַאלַאסט ב ַײ דעם קלַײמַאנט.

רָאשּ-תיֿבות:
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קלַײמַאנט( ___________ :

/

/

),

טרעגער( ____________ :

/

/

)

קלַײמַאנט נָאמען:
ֿ WCBפַאל נּומער:
טרעגער ֿפַאל נּומער:

.7

דריטןּ-פַארטײ ַאקציע ליען

.8

אַ ּפעלירן

.9

ַאנדערע טערמינען

	דעם טרעגער רעזערווס זַײן רעכט צּו ֿפעסטשטעלן אַ ליען ּכֿפי  WCLאָ ּפטיילּונג  29בַאזירט אױף ַאלע ֿפַארגיטיקּונג אּון מעדיקַאל בענעֿפיטס בַאצָאלט צּום
קלַײמַאנט ּכֿפי די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ לגבי די קליימז װָאס זַײנען סָאביקט צּו די הסּכמהַ ,ארַײנגענּומען די לײזּונגען צּו בַאצָאלן צּום קלַײמַאנט ּכֿפי די
הסּכמה ,קעגן קײן דריטןּ-פַארטײ רעקָאװערי בַאקּומט ב ַײ דעם קלַײמַאנט.
	אױף בַאגיטיקּונג פֿ ּון די הסּכמה ב ַײ דעם בָארד ,קײן הענגענדיק אַ ּפליקַאציע ֿפַאר ַאדמיניסטרַאטיװ אָ ּפשַאצונג פֿ ּון אַ בַאשלוס פֿ ּון ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג
געזעץ ריכטער ָאדער פֿ ּול בָארד אָ ּפשַאצונגֿ ,פָארגעלײגט ב ַײ קײן ּפַארטײ צּו די הסּכמה ,װיֿפל װי די אַ ּפליקַאציע בַאלַאנגט צּום בַאװיליקּונג פֿ ּון ֿפַארגיטיקּונג
בענעֿפיטס ,איז דערמיט ַארױסגענּומען.

ַארַײננעמען קײן ַאנדערע טערמינען װָאס זַײנען ַארַײנגענּומען אין די הסּכמה (צּוֿפעסטיקן װַײטערדיקע בלעטלען ,אױב נױטיק).

החתומים-מטה דערמיט 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

□

טרעגער  -ביטע ֿפַארדרּוקן

ַאדװָאקַאט אּונטערשריֿפט
צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

□

דַאטע

טרעגער ָאדער זעלבסטֿ-פַארזיכערט ַארבעטגעבער  -ביטע ֿפַארדרּוקן

טרעגער ָאדער זעלבסטֿ-פַארזיכערט ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפט
צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

□

דַאטע

ַאנדערער  -ביטע ֿפַארדרּוקן

ַאנדערער אּונטערשריֿפט

רָאשּ-תיֿבות:
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קלַײמַאנט אּונטערשריֿפט

□
קלַײמַאנט( ___________ :

/

דַאטע

צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

דַאטע

צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

/

),

טרעגער( ____________ :

/

/

)

