שטַאט פֿ ּון ניו יָארק Workers' Compensation Board NYS -

קלײם ֿפַאר ֿפַארגיטיקּונג אין אַ טײטן ֿפַאל

דעם קלײם װעט זַײן ּפרָאצעסירט שנעלער אױב מען ֿפָארלײגט קאָ ּפיעס פֿ ּון די נױטיקע דָאקּומענטן צּום בָארד .צּוֿפעסטיקן קאָ ּפיעס פֿ ּון די דָאקּומענטן װָאס איר הָאבן אין אַײער ֿפַארמעגן.
ַאנדערש בַאקּומט קאָ ּפיעס אּון ברענגט זײ צּו די ערשטע ֿפַארהער .ניט ֿפַארהַאלטן ָאנֿפילן די קלײם ֿפָארמע .נױטיקע דָאקּומענטן זַײנען:
 .aמעדיקַאל בַאריכט פֿ ּון דָאקטער װָאס הָאט בַאהַאנדלט דעם ֿפַארשטָארבענער.
 .bטױטֿפַאל צערטיֿפיקַאט.
 .cבַאווַײז פֿ ּון בַאציּונג ַאזוי װי געבּורט צערטיֿפיקַאט ,זיװּוגשַאֿפט צערטיֿפיקַאטַ ,אדאָ ּפטירּונג ּפאַ ּפירן ,א.א.װ.
 .dאיטעמַײזד לװיה רעכענּונג
ֿ .W.C.Bפַאל נּומער (אױב בַאקַאנט)

טרעגער קָאדע נּומער

טרעגער ֿפַאל נּומער

ֿפַארשטָארבענער סָאש .סעק .נּומער

נָאמען

קלַײמַאנט סָאש .סעק .נּומער

דַאטע פֿ ּון צּוֿפַאל

דעּפ .נומער

ַאדרעס (נּומער ,גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,אּון זיּפ קָאדע)

ֿפַארשטָארבענער
ַארבעטגעבער
טרעגער
דעּפ .נומער

קלַײמַאנט

איך מַאך אַ קלײם לױט דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ ֿפַאר ֿפַארגיטיקּונג װָאס קּומט פֿ ּון טײטן פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער געהײסן אױבן ַאז דעם רעזּולטַאט פֿ ּון הֿפסד אין ַארבעטן ֿפַאר
דעם אױבן געהײסן ַארבעטגעבער ,אּון ,אין ָאנהַאלט פֿ ּון די קלײם ֿפָארלייגט די ֿפָאלגנדיקע אינֿפָארמַאציע:

טָאג פּֿון
.a .1טױטֿפַאל איז געשען ָאן
												

ָ ,אן
(צּוֿפעסטיקן טײטן צערטיֿפיקַאט ,אױב ֿפַארַאנען).

	.bװי ַאזױ הָאט דעם צּוֿפַאל ָאדער ַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרַאנקַײט געשען? (בַאשרַײב אין גַאנצן ,אױב דעם געשעדקיט ּפערזָאן איז געֿפַאלןַ ,ארַײנגעטרָאֿפן ,א.א.װ ).אּון
װעלכע ֿפַאקטָארן ָאדער געשעענישן הָאבן ַארַײנגעֿפירט ָאדער געהָאלֿפן ֿפַאר צּוֿפַאל).

ָ .cארט פֿ ּון צּוֿפַאל:
 .dנַאטּור פֿ ּון הֿפסד אּון געשעדקיט קערּפערשַאֿפט טײלן:
בַאמערקּונג :צּוֿפעסטיקן אַ מעדיקַאל בַאריכט ,אױב ֿפַארַאנען.
נָאמען
.2

בַאלײטיקן דָאקטער

.3

לעצטן דָאקטער ָאדער שּפיטָאל

.4

דּורכֿפירער

.5

ּפערזָאן װָאס הָאט בַאצָאלט דּורכֿפירער
רעכענּונגען

ַאדרעס

	.6סּומע פֿ ּון דּורכֿפירער רעכענּונגען  __________________$סּומע בַאצָאלט ( ________________________$צּוֿפעסטיקן לװיה רעכענּונג ,אױב ֿפַארַאנען).
	.7קלַײמַאנט געבּורט דַאטע ____________________________ .8בַאציּונג מיטן ֿפַארשטָארבענער_______________________________________
	.9דעם ֿפַארשטָארבענער איז איבערגעלעבט ב ַײ אַ סּפאַ ּוס אּוןָ/אדער קינדער יּונגער װי ָ 18אדער יּונגער װי  23יָאר ַאלט אּון ֿפַארשריבן אּון גײן ַאז פֿ ּול-צַײט ּתלמידים אין אַ
יאָ
נײן
בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע?
	.10איבערלעבער ָאדער אָ ּפהענגיק פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער( :זען קאַ ּפױערדיק זַײט ֿפַאר אינסטרּוקציעס)
ַאדרעס

נָאמען

געבּורט דַאטע

בַאציּונג

(צּוֿפעסטיקן בַאווַײז פֿ ּון בַאציּונג ַאזוי װי געבּורט צערטיֿפיקַאט ,זיװּוגשַאֿפט צערטיֿפיקַאטַ ,אדאָ ּפטירּונג ּפאַ ּפירן ,אױב ֿפַארַאנען)

(זען קאַ ּפױערדיק זַײט ֿפַאר אינסטרּוקציעס)
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT CLAIMING DEATH
’BENEFITS, CONTACT THE NEAREST OFFICE OF THE WORKERS
.COMPENSATION BOARD
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אױב איר הָאבן קײן ֿפרַאגעס װעגן בעטן טױטֿפַאל בענעֿפיטס ,קָאנטַאקטירט דעם
נָאענטסטער ָאֿפיס פֿ ּון דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד.

די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געב ַארבעט אּון דינט מענטשן מיט דיסַאביליטיס ָאן דיסקרימינַאציע

 .11אױב איר זַײנען די סּפאַ ּוס ָאדער קינד פֿ ּון דעם ֿפַארשטָארבענער ,שרַײב די אינֿפָארמַאציע ַאז שײך:
.aאיר הָאט חתונה געהַאט מיטן ֿפַארשטָארבענער ָאן _______________________טָאג פֿ ּון ____________________________________________,
אין _________________________________ ב ַײ _________________________________ (צּוֿפעסטיקן זיװּוגשַאֿפט צערטיֿפיקַאט ,אױב ֿפַארַאנען).
ּפערזָאן דּורכֿפירן צערעמָאניע
(ָארט)
.bנּומער קינדער יּונגער װי  18אין צַײט פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער טײטן_________________ .
.cנּומער פֿ ּון קינדער יּונגער װי ָ 18אדער יּונגער װי  23יָאר ַאלט אּון ֿפַארשריבן אּון גײן ַאז פֿ ּול-צַײט ּתלמידים אין אַ בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע אין צַײט פֿ ּון
ֿפַארשטָארבענער טײטן_______________ .
	.12אױב איר זַײט די סּפאַ ּוס פֿ ּון ֿפַארשטָארבענערָ ,אנװַײז אַײער אַײנטיילן פֿ ּון לעבן געבליבענע ֿפַארזיכערּונג בענעֿפיטס ,אױב עס זַײנען דאָ  ,װָאס מען בַאקּומט לױט די
סָאשַאל סעקּוריטי געזעץ( _____________$ .אױב ֿפַארַאנען ,צּוֿפעסטיקן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון סָאשַאל סעקּוריטי בַאװיליקּונג צערטיֿפיקַאט בַאװַײזן אַײער אַײנטיילן פֿ ּון לעבן
געבליבענע ֿפַארזיכערּונג בענעֿפיטס ָאדער קאָ ּפיע פֿ ּון טשעק בַאװַײזן די סּומע פֿ ּון בַאװיליקּונג).
	.13אױב איר זַײנען ניט די סּפאַ ּוס פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ָאדער קינד פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער יּונגער װי ָ 18אדער יּונגער װי  23אּון ֿפַארשריבן אּון גײן ַאז אַ פֿ ּול-צַײט
תלמיד אין אַ בַאקַאנטע בילדּונג אינסטיטּוציע ,שרַײב די ֿפָאלגנדיקע אינֿפָארמַאציע:
 .aאיר זַײנען אי ִן גַאנצן ָאדער טײליק אָ ּפהענגיק פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ֿפַאר אַײער ָאנהַאלט? _________________
		
 .bאױב טײליק אָ ּפהענגיק ,צּום װָאס ֿפַאר אַ גרַאד? _____________________
		
 .cאיך ֿפַארמָאג אײגנקײט ַאז ֿפָאלגנדיק:
		
()1גרּונט ,אָ ּפגעשַאצן װערט  ,____________________________$פֿ ּון װעלכן איך בַאקּומט ַאן הכנסה פֿ ּון ,___________________________$
		
יעדער יָאר אּון אױף װעלכע עס איז דאָ אַ חו ֿב פֿ ּון .____________________ $
()2װָאס ֿפַאר ַאן ַאנדערן קװַאל פֿ ּון הכנסה איר הָאבן? (הײסן יעדער קװַאל אּון סּומעס געשטַאמען פֿ ּון יעדער קװַאל).
		
סּומע
קװַאל

	.14אױב איר זַײנען קינדער ָאדער אָ ּפהענגיק אײניקלעך ,אָ ּפהענגיק ברּודער ָאדער שװעסטער ,לֿפחות  18יָאר ַאלט ָאבער יּונגער װי  23אּון ֿפַארשריבן אּון גײן ַאז
אַ פֿ ּול-צַײט תלמיד אין אַ בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע ,שרַײב די ֿפָאלגנדיקע אינֿפָארמַאציע אּון צּוֿפעסטיקט בַאשטעטיקּונג פֿ ּון בַײזַײן ,אױב ֿפַארַאנען ,פֿ ּון
די אינסטיטּוציע.
הָאט ָאנגעהױבן
נָאמען & ַאדרעס פֿ ּון בילדּונג אינסטיטּוציע דַאטע בַײזַײן
נָאמען פֿ ּון תלמיד

קײן ּפערזָאן װָאס מיט קענטשַאֿפט אּון ּכװנה צּו בַאשװינדלען בַאװַײז ,מַאך מען זָאל בַאװַײזןָ ,אדער צּוגרייט מיט קענטשַאֿפט ָאדער מײנּונג ַאז מען װעט בַאװַײזןָ ,אדער ב ַײ קײן ֿפַארזיכערערָ ,אדער
זעלבסטֿ-פַארזיכערער ,קײן אינֿפָארמַאציע װָאס נעם ַארַײן ֿפַאלש מַאטעריעל אױסזָאג ָאדער הַאלט קײן מַאטעריעל ֿפַאקט ,װעט זַײן שּולדיק פֿ ּון אַ ֿפַארברעך אּון סָאביקט צּו היּפש געלטשטרָאֿפן אּון
ּתֿפיסה.

דַאטע_____________________ אּונטערגעשריבן ב ַײ ____________________________________________________________________ ָאדער
(קלַײמַאנט אּונטערשריֿפט)

טעלעֿפָאן

אּונטערגעשריבן ב ַײ ______________________________________________________________________________________________
(אַ ּפערזָאן אין נָאמען פֿ ּון קלַײמַאנט)

(בַאציּונג)

טעלעֿפָאן

צּו דעם קלַײמַאנט
 .Aלױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ ,אַ קלײם ֿפַאר ֿפַארגיטיקּונג אין אַ טײטן ֿפַאל מעג זַײן ָאנגעֿפילט בײַ:
.1סּפאַ ּוס פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער;
		
.2קינדער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער װָאס זַײנען יּונגער װי  18אין צַײט פֿ ּון טױטֿפַאל;
		
.3קינדער פֿ ּון קײן עלטער װָאס זַײנען אין גַאנצן בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד אין צַײט פֿ ּון צּוֿפַאל אּון װָאס זַײנען אין גַאנצן ָאדער בליי ַביק דיסײבלעד
		
.4אײניקלעך אּון ברידער אּון שװעסטערס פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער װָאס זַײנען געװען יּונגער װי  18אין צַײט פֿ ּון טײטן אּון אין גַאנצן ָאדער טײליק אָ ּפהענגיק פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער
		
ֿפַאר ָאנהַאלט אין צַײט פֿ ּון צּוֿפַאל;
5עלטערן אּון זײדע-בָאבע פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער װָאס זַײנען אין גַאנצן ָאדער טײליק אָ ּפהענגיק פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ֿפַאר ָאנהַאלט אין צַײט פֿ ּון צּוֿפַאל;
		
.6קינדער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ,אָ ּפהענגיק אײניקלעך ,אָ ּפהענגיק ברידער אּון שװעסטערס פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער יּונגער װי  23אּון ֿפַארשריבן אּון גײן ַאז פֿ ּול-צַײט ּתלמידים אין
		
אַ בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע ,װען טױטֿפַאל איז געשען אין ָאדער נָאך יַאנּוַאר .1978 ,1
 .Bדי סּפאַ ּוס אּון די קינדער מעגן ָאנֿפילן ַאן אײנציקער קלײם .יעדער אָ ּפהענגיקער אײניקל ,ברּודער ,שװעסטער ,עלטערער ָאדער זײדע-בָאבע דַארֿפן ָאנֿפילן אַ בַאזּונדערער קלײם.
בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ
(ַ Public Officers Lawארטיקל  and the Federal Privacy Act )6-Aפֿ ּון .)5 U.S.C. § 552a( 1974
דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד (בָארד) אױטָאריטעט צּו בעטן ַאז קלַײמַאנטס זָאלן צּושטעלן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעַ ,ארַײנגענּומען זַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער ,קּומט פֿ ּון דעם בָארד
אױסֿפָארשנדיק אױטָאריטעט לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געזעץ  ,(WCL) § 20אּון זַײן ַאדמיניסטרַאטיװ אױטָאריטעט לױט  .WCL § 142די אינֿפָארמַאציע איז געזַאמלט צּו העלֿפן
דעם בָארד אּונטערזּוכן אּון ֿפַארװַאלטן קליימז אין די מערסט לױניק שטייגער ַאז מעגלעך אּון צּו העלֿפן עס הַאלטן ֿפַארהױלן ּפינטלעך קלײם רעקָארדס .צּושטעלן אַײער סָאשַאל סעקּוריטי
נּומער צּו דעם בָארד איז ֿפרַײוויליק .עס איז ניט דאָ קײן שטרָאף ֿפַאר אַ דּורכֿפַאל צּו צּושטעלן אַײער סָאשַאל סעקּוריטי נּומער אי ִן די ֿפָארמע; עס װעט ניט ענדיקן אין אַ אָ ּפלייקענּונג פֿ ּון
אַײער קלײם ָאדער אַ דערנידעריקּונג אין בענעֿפיטס .דעם בָארד װעט בַאשיצן די קָאנֿפידענציעליטי פֿ ּון די גַאנצע ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין זַײן ֿפַארמעגן ,אויסזָאגן עס בלױז ֿפַאר זַײנע
בַאַאמטלעך ֿפליכטן אּון אין צּוזַאמענהַאנג מיט שײך שטַאט אּון ֿפעדערַאל געזעץ.
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