ַארבעטער טענה

C-3

שטַאט פֿ ּון ניו יָארק ַ NYS -ארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד
ָאנֿפילן די ֿפָארמע נײן צוּולייגן ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס צּוליב ַאן ַארבעט הֿפסד ָאדער ַארבעטן-
ֿפַארבּונדן קרַאנקַײט .טײַּפ ָאדער שרַײב סדרדיק .די ֿפָארמע מעג אױך זַײן ָאנגעֿפילט ָאנלַײן אױף .www.wcb.ny.gov
ֿ WCBפַאל נּומער (אױב איר קענען עס):

 .Aדַײן אינֿפָארמַאציע (ַארבעטער)
 .1נָאמען:

ערשטן

ּ .3פָאסט ַאדרעס:

MI

משּפחה

נּומער אּון גַאס/PO Box/דירה נּומער

 .4סָאשַאל סעקּוריטי נּומער:

-

-

/

 .2געבּורט דַאטע:

שטָאט

זיּפ קָאדע

שטַאט

(

 .5טעלעֿפָאן נּומער:

 .7איר װעט דַארֿפן אַ טײטשער אױב איר דַארֿפן זַײן אין אַ בָארד ֿפַארהער?        יאָ   

/

)
      .6דזשענדער              :

זכר          

נײן    אױב יאָ ֿ ,פַאר װעלכע שּפרַאך?

 .Bדַײנע ַארבעטגעבער(ס)
ַ .1ארבעטגעבער װען געשעדקיט:
 .3דַײן ַארבעט ַאדרעס:

(

 .2טעלעֿפָאן נּומער:
נּומער אּון גַאס

 .4דַאטע װען דּו הָאסט ָאנגעהױבן:

/

שטָאט

/

נקֿבה

שטַאט

)

זיּפ קָאדע

 .5דַײן אױֿפזעער נָאמען:

 .6רשימה פֿ ּון נעמעןַ/אדרעסעס פֿ ּון קײן ַאנדערע ַארבעטגעבער(ס) אין צַײט פֿ ּון ַאַײער הֿפסד/קרַאנקַײט:

 .7דּו הָאסט ֿפַארלױרן צַײט פֿ ּון ַארבעט אין די ַאנדערע ַארבעטן ַאז אַ רעזּולטַאט פֿ ּון דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט?  

יאָ   

נײן

 .Cדַײן ַארבעט אין די דַאטע פֿ ּון הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט
 .1װָאס איז געװען דַײן ַארבעט נָאמען ָאדער בַאשרַײבונג?

 .2װעלכע מין ַאקטיװיטעטן הָאסט דּו נָארמַאל דּורכגעֿפירט אין ַארבעט?

 .3דַײן ַארבעט איז געװען (טשעק אײנע)

ל צַײט

צַײטיק

הַאלבע צַײט

 .4װיֿפל איז געװען דַײן גרָאס צָאלּונג (אײדער שטַײערן) ּפער צָאלּונג ּפעריָאד?
 .6דּו הָאסט בַאקּומען לָאדגינג ָאדער בירגעלט אין דערצּו אין דערצּו דַײן צָאלּונג?

 .Dדַײן הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט

 .1דַאטע פֿ ּון הֿפסד ָאדער דַאטע פֿ ּון ָאנהײבן פֿ ּון קרַאנקַײט:

/

/

ַאנדערער:

װָאלּונטיר

 .5װי ָאֿפט מען הָאט דיר בַאצָאלט?
יאָ

נײן  

אױב יאָ  ,בַאשרַײב:

 .2צַײט פֿ ּון הֿפסד:

פֿ “מ

נ“מ

ַ .3אװּו הָאט דעם הֿפסד/קרַאנקַײט געשען? (צ.ב ,Main Street, Pottersville 1 .אין ֿפרָאנט טיר)

 .4דָאס איז געװען דַײן געװײנטלעך ַארבעטן בַאגעגענּונג?

יאָ

נײן

אױב ניטֿ ,פַארװָאס ביסטּו געװען דָארטן?

 .5װָאס הָאסטּו געטָאן װען דעם הֿפסד ָאדער געװָארן קרַאנק? (צ.ב ,.אױסלָאדן אַ מׂשא-אױטאָ  ,טײַּפינג אַ רעּפָארט),

 .6װי הָאט דעם הֿפסד/קרַאנקַײט געשען? (צ.ב .איך הָאב געשטרױכלט אױף אַ רער אּון געֿפַאלן אין ּפָאדלָאגע)

 .7דערקלערט אין גַאנצן די נַאטּור פֿ ּון דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט; שרַײב ַאלע טײלן בַאשעדיקט (צ.ב .געדרײט לינק קנעכל אּון שניט צּום שטערן)
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די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געב ַארבעט אּון דינט מענטשן מיט דיסַאביליטיס
ָאן דיסקרימינַאציע

דַײן נָאמען:

MI

ערשטן

/

דַאטע פֿ ּון הֿפסד/קרַאנקַײט:

משּפחה

/

 .Dדַײן הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט ָאנגעגַאנגען
יאָ

ַ .8אן ָאביעקט (צ.בֿ .פָארקליֿפט ,הַאמער ,זַײערס) איז געװען ֿפַארבּונדן אין דעם הֿפסד/קרַאנקַײט?
 .9דעם הֿפסד איז געװען אַ רעזּולטַאט פֿ ּון ניצן ָאדער אָ ּפערַאציע פֿ ּון אַ ליצענצד מָאטָאר ֿפָארמיטל?
אױב יאָ :

דַײן ֿפָארמיטל

ַאנדערער ֿפָארמיטל

ַארבעטגעבער ֿפָארמיטל

אױב יאָ  ,װָאס:

נײן
יאָ

נײן

ליצענץ ּפלַאטע נּומער (אױב בַאקַאנט):

אױב דַײן ֿפָארמיטל איז ַארַײנגענּומען ,געב אַ נָאמען אּון ַאדרעס פֿ ּון דַײן מָאטָאר ֿפָארמיטל ֿפַארזיכערּונג טרעגער:
יאָ

 .10דּו הָאסט געגעבן דַײן ַארבעטגעבער (ָאדער אױֿפזעער) בַאמערקּונג װעגן דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט?
אױב יאָ  ,מען הָאט געגעבן בַאמערקּונג צּו:

בעלּ-פה

יאָ

 .11עמעצן הָאט געזען דַײן הֿפסד?

שריֿפטלעך

נײן

בַאמערקּונג דַאטע:

/

/

ניט בַאקַאנט אױב יאָ  ,שרַײב די נעמען:

נײן

 .Eצּוריקקּומען קַײן ַארבעט
 .1דּו הָאסט אָ ּפגעשטעלט ַארבעטן צּוליב דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט?
יאָ

 .2דּו ביסט צּוריקגעגַאנגען אין ַארבעט?

נײן

יאָ  ,אין װעלכע דַאטע?

אױב יאָ  ,אין װעלכע דַאטע?

 .3אױב דּו ביסט צּוריק אין ַארבעטֿ ,פַאר װעמען ַארבעטסטּו יעצט?

/

/
/

זעלבער ַארבעטגעבער

 .4װיֿפל איז דַײן גרָאס צָאלּונג (אײדער שטַײערן) ּפער צָאלּונג ּפעריָאד?

/

נײן ,שּפרינגט צּו אָ ּפטיילּונג .F
בַאגרענעצט ֿפליכט

רעגולער ֿפליכט
נ ַײ ַארבעטגעבער

זעלבסט ַארבעט

װי ָאֿפט מען בַאצָאלט דיר?

 .Fמעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דעם הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט
/

 .1װעלכער איז געװען די דַאטע פֿ ּון דַײן ערשטן בַאהַאנדלּונג?
יאָ

 .2מען הָאט דיר בַאהַאנדלט אין ּפלַאץ?

/

ניט בַאקּומט (שּפרינגט צּו ֿפרַאגע )F-5

נײן

ַ .3אװּו הָאסט בַאקּומען דַײן ערשטן אױסּ-פלַאץ מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט?
דָאקטער ָאֿפיס

קליניק/שּפיטָאל/נױטיק אָ ּפהיטּונג

נויטֿפַאל צימער

ניט בַאקּומט

שּפיטָאל אָ ּפהַאלטּונג איבער  24שעהן

נָאמען אּון ַאדרעס ַאװּו מען הָאט דיר ערשטן בַאהַאנדלט:
(

טעלעֿפָאן נּומער:
יאָ

 .4מען בַאהַאנדלט דיר נָאך ֿפַאר דעם הֿפסד/קרַאנקַײט?

)

נײן

געב דעם נָאמען אּון ַאדרעס פֿ ּון דעם דָאקטער (דָאקטױרים) װָאס בַאהַאנדלען דיר ֿפַאר דעם הֿפסד/קרַאנקַײט:
)

(

טעלעֿפָאן נּומער:
יאָ
נײן
 .5דּו הָאסט געהַאט ַאן ַאנדער הֿפסד צּום זעלבן קערּפער טײלָ ,אדער ַאן ענלעך קרַאנקַײט?
יאָ
אױב יאָ  ,געב די נעמען אּון ַאדרעסעס פֿ ּון דעם דָאקטער(דָאקטױרים) װָאס
נײן
אױב יאָ  ,אַ דָאקעט הָאט דיר בַאהַאנדלט?
בַאהַאנדלט פֿ ּולשטענדיקן אּון ֿפָארלײגן ֿפָארמע  C-3.3צּוזַאמען מיט די ֿפָארמע:

 .6דעם ֿפריערדיקן הֿפסד/קרַאנקַײט איז געװען ַארבעט-בַאצױגן?

יאָ

אױב יאָ  ,דּו הָאסט געַארבעטס ֿפַאר דעם זעלבן ַארבעטגעבער װי יעצט?

נײן
יאָ

נײן

איך מַאכט אַ קלײם ֿפַאר בענעֿפיטס לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ .מַײן אּונטערשריֿפט הַאלט ַאז די אינֿפָארמַאציע איך צּושטעלט איז אמתדיקע אּון ּפינטלעך צּו מַײן בעסטן
קענטשַאֿפט אּון מײנּונג.
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.
ַארבעטער אּונטערשריֿפט

ֿפַארדרּוקן נָאמען:

דַאטע:

אין נָאמען פֿ ּון ַארבעטער

ֿפַארדרּוקן נָאמען:

דַאטע:

/
/

/
/

ַאן אינדיװידּועל מעג אּונטערשרַײבן אין נָאמען פֿ ּון דעם ַארבעטער בלױז אױב ער ָאדער זי איז געזעצלעך אױטָאריזירט עס צּו מַאכן אּון דעם ַארבעטער איז אַ מינערווערטיק ,גַײסטיק אּומקָאמּפעטענט
ָאדער ָאן קאַ ּפַאציטעט

איך בַאשטעטיקט צּו מַײן בעסטע קענטשַאֿפט ,אינֿפָארמַאציע אּון מײנּונגֿ ,פָארמירט נָאך ַאן ָאנֿפרעג סייכלדיק לױט די צּושטַאנדןַ ,אז די ַאלעגיישַאנס אּון ַאנדערע ֿפַאקטנדיק ענינים
קָאנסטַאטירט אױבן הָאבן קענטיק ָאנהַאלטָ ,אדער מסּתמא הָאבן קענטיק ָאנהַאלט נָאך אַ סייכלדיקע געלעגנהַײט ֿפַאר װַײטערדיק דּורכקּוקּונגען ָאדער ַאנטדעקּונגען.
אּונטערשריֿפט פֿ ּון ַאדװָאקַאט/רעּפרעזענטַאנט (אױב עס איז דאָ ):
ֿפַארדרּוקן נָאמען:
 IDנּומער ,אױב עס איז דאָ R :
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דַאטע:
טיטל:

אױב ליצענצד רעּפרעזענטַאנט ,ליצענץ נּומער:

אױסגעגַאנגען דַאטע:

/

/

בַאגרענעצט בַאֿפרײַּונג פֿ ּון געזּונטערהַײט אינֿפָארמַאציע

C-3.3

()HIPAA
שטַאט פֿ ּון ניו יָארק ַ NYS -ארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

ֿ WCBפַאל נּומער (אױב דּו קענסט עס):
צּו קלַײמַאנט :אױב דּו הָאסט בַאקּומען בַאהַאנדלּונג ֿפַאר אַ ֿפריערדיקן הֿפסד אױף דעם זעלבן קערּפער טײל ָאדער ֿפַאר אַ קרַאנקַײט ענלעך
ַאז די בַאשרַײבט אין דַײן גיייק קלײםָ ,אנֿפילן די ֿפָארמע :די ֿפָארמע דערלױבט די געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער אין די ֿפָאלגנדיקע
רשימה צּו בַאֿפרַײען געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג אינֿפָארמַאציע װעגן דַײן ֿפריערדיקער הֿפסד/קרַאנקַײט צּו דַײנער ַארבעטגעבער ַארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג ֿפַארזיכערער .די ֿפעדערַאל  HIPAAגעזעץ (געזּונטערהַײט ֿפַארזיכערּונג ּפָארטַאביליטי אּון ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט ַאקט פֿ ּון
 )1996זָאג ַאז דּו הָאסט דעם רעכט צּו בַאקּומען אַ קאָ ּפיע פֿ ּון די ֿפָארמע .אױב דּו ֿפַארשטײסט ניט די ֿפָארמע ,רעד מיט דַײן געזעצלעך
רעּפרעזענטַאנט .אױב דּו הָאסט ניט אַ געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט ,דעם ַאדװָאקַאט ֿפַאר הֿפסדיקע ַארבעטער אין דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג
בָארד קען דיר העלֿפןָ .אנקלינגט.800-580-6665 :
צּו געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער :אַ קאָ ּפיע פּֿון די  HIPAA-compliantבַאֿפרײַּונג דערלױבט אַײך צּו ַאנטּפלעקן געזּונטערהַײט
אינֿפָארמַאציע .אױב דּו שיקסט רעקָארדס צּו דעם ַארבעטגעבער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג ֿפַארזיכערער ַאז ַאן ענטֿפער צּו דעם בַאֿפרײַּונג ,שיק אױך
ּפָאסט קאָ ּפיעס צּו דעם קלַײמַאנט געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט( .אױב עס איז ניט דאָ קײן געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט אין די װַײטערדיקע רשימה,
שיק קאָ ּפיעס צּום קלַײמַאנט) .געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער װָאס בַאֿפרַײען רעקָארדס דַארֿפן ֿפָאלגן ניו יָארק שטַאט געזעץ אּון .HIPAA
דעם בַאֿפרײַּונג איז:
● ֿפרַײוויליק .אַײער געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער(ס) דַארֿפן דיר
געבן דעם זעלבן אָ ּפהיטּונג ,צָאלּונג טערמינען אּון בענעֿפיטס ,צי איר
אּונטערשרַײבן ָאדער ניט אּונטערשרַײבן די ֿפָארמע.
● בַאגרענעצט .עס געב אַײער געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער
דערלױבעניש צּו בַאֿפרַײען בלױז יענע געזּונטערהַײט רעקָארדס װָאס זַײנען
● -HIVבַאצױגן אינֿפָארמַאציע
בַאצױגן צּו דעם ֿפריערדיקער קרַאנקַײט/צּושטַאנד איר בַאשרַײבן אּונטן.
●דערװַײליקע עס ענדיקט װען אַײער גיייק קלײם ֿפַאר ֿפַארגיטיקּונג װערט
● ּפסיקָאטעראַ ּפיע בַאמערקּונגען
ֿפעסטיקט ָאדער אומדערלױבט אּון ַאלע אַ ּפעלירן זַײנען אױסגעמַאטערט.
●בָאטלעך .איר קענען שטענדיק בָאטל מַאכן דעם בַאֿפרײַּונגּ .כדי צו בָאטל
● ַאלקָאהָאל/רֿפואה בַאהַאנדלּונג
מַאכן ,שיקן אַ בריװ צּו דעם געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער אין
די רשימה פֿ ּון די ֿפָארמע .אױך ,שיק אַ קאָ ּפיע פֿ ּון אַײער בריװ צּו אַײער
● גַײסטיק געזּונטערהַײט בַאהַאנדלּונג (סַײדן איר
ַארבעטגעבער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג ֿפַארזיכערער אּון דעם ַארבעטער
טשעקן אּונטן)
ֿפַארגיטיקּונג בָארד .בַאמערקּונג :איר מעג ניט בָאטל מַאכן דעם בַאֿפרײַּונג
װעגן מעדיקַאל רעקָארדס שױן צּוגעשטעלט.
● מינדלעך אינֿפָארמַאציע (אַײער געזּונטערהַײט
●בלױז ֿפַאר רעקָארדס .עס געב אַײער געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער
אין די רשימה פֿ ּון די ֿפָארמע דערלױבעניש צּו שיקן קאָ ּפיעס פֿ ּון אַײערע
אָ ּפהיטּונג צּושטעלער מעגן ניט דיסקּוטירן אַײער
געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג רעקָארדס צּו אַײער ַארבעטגעבער ַארבעטער
געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג אינֿפָארמַאציע מיט קײנער)
ֿפַארגיטיקּונג ֿפַארזיכערער.
קײן מעדיקַאל רעקָארדס בַאֿפרַײט װעלן װערן אַ טײל פּֿון אַײער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג ֿפַײל אּון זַײנען קָאנֿפידענציעל לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ.
די ֿפָארמע דערלױבט ניט אַײער געזּונטערהַײט
אָ ּפהיטּונג צּושטעלער צּו בַאֿפרַײען די ֿפָאלגנדיקע מין
אינֿפָארמַאציע:

 .Aדַײן אינֿפָארמַאציע (קלַײמַאנט)
 .2סָאשַאל סעקּוריטי נּומער:

 .1נָאמען:

-

-

ּ .3פָאסט ַאדרעס:
 .4געבּורט דַאטע:

/

/

 .5דַאטע פֿ ּון איצטיקער הֿפסד/קרַאנקַײט:

/

/

 .6איצטיקער הֿפסד/קרַאנקַײטַ ,ארַײנגענּומען ַאלע קערּפער טײלן געשעדקיט:
 .7אַײער געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט נָאמען אּון ַאדרעס (אױב עס איז דאָ )

טשעק ד ָא אױב איר דערלױבט אַײער געזּונטערהַײט ָאּפהיטּונג צּושטעלער צּו בַאֿפרַײען גַײסטיק געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונגאינֿפָארמַאציע.
.Bאַײער געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צושטעלער( .מַאך אַ רשימה פּֿון ַאלע געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער װָאס הָאבן אַײך בַאהַאנדלט ֿפַאר אַ
ֿפריערדיקער הֿפסד צּו די זעלבע קערּפער טײל ָאדער ענלעך קרַאנקַײט .אױב מער װי  2צּושטעלער צּוֿפעסטיקט זַײן קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע צּו די ֿפָארמע).
 .1צּושטעלער:

(

 .2טעלעֿפָאן נּומער:

)

ּ .3פָאסט ַאדרעס:
ַ .4אנדערער צּושטעלער (אױב עס איז דאָ )

(

 .5טעלעֿפָאן נּומער:

)

ּ .6פָאסט ַאדרעס:
.Cלײענען אּון אּונטערשרַײבן אּונטן .איך בעט ַאז די געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער ֿפַארשריבן אױבן צּו געבן מַײן
ַארבעטגעבער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג ֿפַארזיכערער קאָ ּפיעס פֿ ּון ַאלע געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג רעקָארדס בַאצױגן צּו קײן ֿפריערדיקער
הֿפסד/קרַאנקַײט ,צּו ַאלע קערּפער טײלן ,בַאשרַײבט אױבן.
קלַײמַאנט אּונטערשריֿפט (בלױז טינט  --נּוצן בלױ בָאלּפױנט ֿפעדער ,אױב מעגלעך)

דַאטע

אױב דעם קלַײמַאנט קענט ניט אּונטערשרַײבן ,דעם ּפערזָאן װָאס אּונטערשרַײבט ֿפַאר ער/זי דַארֿפן ָאנֿפילן אּון אּונטערשרַײבן אּונטן:
אַײער נָאמען

)C-3.3 (12-09

בַאציּונג מיטן קלַײמַאנט

אּונטערשריֿפט(בלױז טינט  --נּוצן בלױ בָאלּפױנט ֿפעדער ,אױב מעגלעך)

English version on the other side

דַאטע

www.wcb.ny.gov

אינסטרּוקציעס ֿפַאר ָאנֿפילן די ַארבעטער קלײם ֿפָארמע ()Form C-3
ביטע ָאנֿפילן די ֿפָארמע אּון עס שיקן צּו דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד איקערדיק ּפָאסט ַאדרעס ֿפַארשריבן לסוף פֿ ּון די אינסטרּוקציעס .אױב איר דַארֿפן װַײטערדיק
הילף צּו ָאנֿפילן די ֿפָארמע ,קָאנטַאקטירט דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד אױף  .1-877-632-4996איר מעגן אױך ָאנֿפילן די ֿפָארמע ָאנלַײן אױף  .wcb.ny.govאױב
איר הָאבן ניט ָאדער קענען ניט אַײער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ֿפַאל נּומער ,ביטע לָאזן רײן דעם ֿפעלד .מען דַארף עס ניט צּו ּפרָאצעס אַײער קלײם .געדענקט צּו
שרַײבן אַײער נָאמען אּון די דַאטע פֿ ּון אַײער הֿפסד/קרַאנקַײט אױבן פֿ ּון זַײט צװײ.

טײל  .Aדַײן אינֿפָארמַאציע (ַארבעטער)

אין טײל  ,Aשרַײב דַײן נָאמעןַ ,אדרעס אּון ַאנדערע אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט.
בַאמערקּונג אױף איטעם  :7בָארד ֿפַארהערן זַײנען געֿפירט אין ענגליש .אױב איר דַארֿפן אַ טײטשער ,קלַײב אױס יאָ אּון ָאנװַײז דעם שּפרַאך װָאס איר ניצן.
בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ.
(ַ Public Officers Lawארטיקל  6-A( and the Federal Privacy Actפֿ ּון .)U.S.C. § 552a 5( 1974
דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג 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.

אָ ּפטיילּונג  - Bדַײנע ַארבעטגעבער(ס):

אין אָ ּפטיילּונג  ,Bשרַײב דעם נָאמעןַ ,אדרעס ,טעלעֿפָאן נּומער אּון ַאנדערע אינֿפָארמַאציע פֿ ּון דעם ַארבעטגעבער ֿפַאר װעלכן איר הָאט געַארבעט אין צַײט פֿ ּון הֿפסד/
קרַאנקַײט.
בַאמערקּונג :אַײער ַארבעטגעבער איז די קָאמּפַאניע ָאדער ַאגענציע װָאס ַארויסגעב אַײער צָאלּונג טשעק .אױב איר זַײט אַ קָאנטרַאקטָאר אין ַאן ַארבעטן ּפלַאץ ָאדער
ָאֿפיס ,די ּפערסָאנַאל ַאגענציע ָאדער ֿפַארקױֿפער װָאס הָאט אַײך געדינגען איז אַײער ַארבעטגעבער ,ניט דעם ַארבעטן ּפלַאץ ָאדער ָאֿפיס ַאװּו איר רעּפָארטירן צּו ַארבעטן.

אָ ּפטיילּונג  - Cדַײן ַארבעט אין די דַאטע פֿ ּון הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט:

אין אָ ּפטיילּונג  ,Cשרַײב אַײער ַארבעטן טיטלַ ,ארבעטן ַאקטיװיטעטן אּון צָאלּונג אינֿפָארמַאציע.

אָ ּפטיילּונג  - Dדַײן הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט

אין אָ ּפטיילּונג  ,Dשרַײב אַײער הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט אינֿפָארמַאציע.
איטעם  :1שרַײב די דַאטע װען איר זַײט געשעדקיט ָאדער די ערשטש דַאטע איר הָאט בַאמערקט איר זַײט קרַאנק.
אױב דָאס איז אַ קרַאנקַײט ָאדער ַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרַאנקַײט ,שּפרינגט איטעם  .2די דַאטע איר זַײט געשעדקיט דַארף זַײן אין מָאנַאט/טָאג/יָאר ֿפָארמַאט .דעם יָאר דַארף זַײן
געשריבן ַאז ֿפיר ציֿפערן ,צ.ב.2015 ,.
איטעם  :2שרַײב דעמ צַײט װען דעם הֿפסד איז געשען .טשעק אױב עס איז געװען פֿ “מ ָאדער נ“מ.
איטעם ָ :3אנװַײז די בַאגעגענּונג ַאװּו דעם הֿפסד/קרַאנקַײט איז געשעןַ ,ארַײנגענּומען דעם ַאדרעס פֿ ּון דעם בנין אּון די ֿפיזיש בַאגעגענּונג אין דעם בנין ַאװּו דעם הֿפסד/
קרַאנקַײט איז געשען.
איטעם  :4טשעק אױב דָאס איז געװען אַײער נָארמַאל ַארבעטן ּפלַאץ .אױב ניט ,דערקלערט ֿפַארװָאס איר זַײט געװען אין דעם ּפלַאץ.
איטעם  :5בַאשרַײב אין דעטַאל װָאס איר הָאט געטָאן אין צַײט פֿ ּון הֿפסד/קרַאנקַײט (צ.ב .אױסלָאדן קעסטלען פֿ ּון אַ מׂשא-אױטאָ ב ַײ הַאנט).
דָאס דערקלערט די געשעענישן װָאס הָאבן געֿפירט צּום הֿפסד.
איטעם  :6בַאשרַײב אין דעטַאל װי ַאזױ דעם הֿפסד/קרַאנקַײט איז געשען (צ.ב .איך הָאב אױֿפגעהױבט אַ שװערע קעסטל פֿ ּון אַ מׂשא-אױטאָ ) .דָאס דַארף ַארַײננעמען ַאלע
מענטשן אּון געשעענישן ַארַײננעמען אין דעם הֿפסד/קרַאנקַײט.
איטעם ָ :7אנװַײז אין גַאנצן די נַאטּור אּון מָאס פֿ ּון אַײער הֿפסד/קרַאנקַײטַ ,ארַײנגענּומען ַאלע קערּפערשַאֿפט טײלן געשעדקיט .זַײט ַאז סּפעציֿפיש ַאז מעגלעך (צ.ב .איך
הָאב ָאנשגעטרענגן מַײן רּוקן װען אױֿפגעהױבן אַ שװערע קעסטל פֿ ּון אַ מׂשא-אױטאָ ) .עס איז שװער זיץ צּו ֿפַארבײגן ָאדער הַאלטן ַאֿפילּו אַ לַײכטער ָאביעקט)
איטעם ָ :8אנװַײז אױב ַאן ָאביעקט איז ֿפַארבּונדן געװען אין צּוֿפַאל ַאנדערש פֿ ּון אַ ליצענצד מָאטָאר ֿפָארמיטלַ .אנדערע ָאביעקטס מעגן ַארַײננעמען אַ מכשיר (צ.ב.
הַאמער) ,אַ כעמיש (צ.ב .זַײערס) ,מַאשין (צ.בֿ .פָארקליֿפט ָאדער עקבער דריקער) ,א.א.װ.
איטעם ָ :9אנװַײז אױב ליצענצד מָאטָאר ֿפָארמיטל איז ֿפַארבּונדן געװען אין צּוֿפַאל .אױב יאָ  ,טשעק אױב דעם מָאטָאר ֿפָארמיטל איז דַײנער ,פֿ ּון אַײער ַארבעטגעבערָ ,אדער
פֿ ּון אַ דריטן ּפַארטײ .נעם ַארַײן דעם ליצענץ ּפלַאטע נּומער (אױב בַאקַאנט) .אױב דַײן ֿפָארמיטל איז ַארַײנגענּומען ,געב אַ נָאמען אּון ַאדרעס פֿ ּון דַײן מָאטָאר ֿפָארמיטל
ליַאביליטי טרעגער:
איטעם  :10טשעק אױב דּו הָאסט געגעבן דַײן ַארבעטגעבער (ָאדער אױֿפזעער) בַאמערקּונג װעגן דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט .אױב יאָ ָ ,אנװַײז װער דּו הָאסט בַאמערקט ַאזױ װי
אױב עס איז געװען בעלּ-פה ָאדער שריֿפטלעך .נעם ַארַײן די דַאטע װען דּו הָאסט בַאמערקט.
איטעם  :11טשעק אױב עמעצן ַאנדערש הָאט געזען װי ַאזױ דעם הֿפסד איז געשען .אױב עמעצן הָאט עס געזען ,נעם ַארַײן זַײן נָאמען.

אָ ּפטיילּונג  - Eצּוריקקּומען קַײן ַארבעט

איטעם  :1אױב איר הָאט אָ ּפגעשטעלט ַארבעטן ַאז אַ רעזּולטַאט פֿ ּון דַײן ַארבעטן-בַאצױגן הֿפסד/קרַאנקַײט ,טשעק יאָ אּון ָאנװַײז די דַאטע איר הָאט אָ ּפגעשטעלט ַארבעטן.
אױב איר הָאט ניט אָ ּפגעשטעלט ַארבעטן ,טשעק נײן אּון שּפרינגט צּום ֿפָאלקנדיקער אָ ּפטיילּונג.
איטעם  :2אױב איר הָאט זינט דעמָאלט צּוריקגעגַאנגען צּום ַארבעט ,טשעק יאָ אױךָ ,אנװַײז אין װעלכע דַאטע דּו הָאסט ָאנגעהױבן ַארבעטן נָאך אַ מָאלַ ,אזױ װי אױב דּו
ביסט צּוריקגעגַאנגען צּו דַײנע נָארמַאל ֿפליכטן ָאדער אױב דּו ביסט ָאן בַאגרענעצט ֿפליכטן( .אױב דּו ביסט ניט צּוריק אין דַײנע פֿ ּול ּפרע-הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט ַארבעטן
ֿפליכטןַ ,אז דּו ביסט אין בַאגרענעצט ֿפליכטן).
איטעם  :3אױב דּו ביסט צּוריק אין ַארבעטָ ,אנװַײז ֿפַאר װעמען דּו ַארבעטס יעצט.
איטעם  :4שרַײב דַײן גרָאס צָאלּונג (אײדער שטַײערן) ֿפַאר צָאלּונג ּפעריָאד ֿפַאר דעם ַארבעט דּו מַאכסט הַײנטָ .אנװַײז װי ָאֿפט איר בַאקּומט אַ צָאלונג טשעק (װָאכנדיק,
צװײ-װָאכנדיק ,א.א.װ).
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אָ ּפטיילּונג  - Fמעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דעם הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט

איטעם  :1אױב דּו הָאסט ניט בַאקּומען מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דעם הֿפסד/קרַאנקַײט ,טשעק ניט בַאקּומט אּון שּפרינגט צּו איטעם ַ .5אנדערש ,ערַײב די דַאטע
װען דּו הָאסט ערשטנס בַאקּומען בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דעם הֿפסד/קרַאנקַײט אּון ענטֿפער דעם רעשט פֿ ּון דעם אָ ּפטיילּונג.
איטעם  :2טשעק אױב דּו ביסט ערשטנס בַאהַאנדלט אין ַארבעט ֿפַאר דעם הֿפסד/קרַאנקַײט.
איטעם  :3טשעק דעם ּפלַאץ װען מען הָאט דיר ערשטנס געגעבן אױסער ּפלַאץ מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דַײן הֿפסד/קרַאנקַײט .נעם ַארַײן דעם נָאמען אּון ַאדרעס
פֿ ּון די מהירותַ ,אזױ װי דעם טעלעֿפָאן נּומער (ַארַײנגענּומען געגנט קָאדע).
איטעם  :4אױב די בַאקּומסט נָאך בַאהַאנדלּונג ֿפַאר דעם זעלבן הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט ,טשעק יאָ אּון ָאנװַײז דעם נָאמען אּון ַאדרעס פֿ ּון דעם דָאקטער (דָאקטױרים)
װָאס הָאבן צּוגעשטעלט בַאהַאנדלּונג ַאזױ װי דעם טעלעֿפָאן נּומער (ַארַײנגענּומען געגנט קָאדע); ַאנדערש ,טשעק נײן.
איטעם  :5אױב דּו הָאסט שױן געהַאט אַ הֿפסד אין די זעבע קערּפער טײל ָאדער ַאן ענלעך קרַאנקַײט ,טשעק יאָ אּון ָאנװַײז אױב אַ דָאקטער הָאט דיר בַאהַאנדלט
ֿפַאר דעם הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט .אױב דּו ביסט בַאהַאנדלט ב ַײ אַ דָאקטערָ ,אנװַײז דעם נָאמען (נעמען) אּון ַאדרעס(עס) פֿ ּון דעם דָאקטער (דָאקטױרים) װָאס הָאבן
צּוגעשטעלט אָ ּפהיטּונג אּון ָאנֿפילט אּון ֿפָארלײגט  Form C-3.3צּוזַאמען מיט די ֿפָארמע.
איטעם  :6אױב דּו הָאסט געהַאט אַ ֿפריערדיקער הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט ,טשעק אױב דַײן ֿפריערדיקער הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט איז געװען ַארבעט-בַאצױגן .אױב יאָ ,
טשעק אױב דעם הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט איז געשען דערװַײל ַארבעטן ֿפַאר דַײן גיייק ַארבעטגעבער.
אּונטערשרַײבט  Form C-3אין דעם ּפלַאץ צּוגעשטעלט ֿפַאר ַארבעטער אּונטערשריֿפט ָאן זַײט  ,2שרַײבט דַײן נָאמען ,אּון די דַאטע װען דּו ֿפַארשרַײבסט די
ֿפָארמע .אױב אַ דריטן ּפַארטײ איז אּונטערשרַײבן ֿפַאר דיר ,דעם ּפערזָאן דַארף אּונטערשרַײבן אין די צװײטע אּונטערשריֿפט ליניע .אױב דּו הָאסט אַ געזעצלעך
רעּפרעזענטַאנט ,דַײן רעּפרעזענטַאנט דַארף ָאנֿפילן אּון אּונטערשרַײבן דעם ַאדװָאקַאט/רעּפרעזענטַאנט בַאשטעטיקּונג אָ ּפטיילּונג דנאָ פֿ ּון זַײט .2

װָאס יעדער ַארבעטער דַארף טָאן אי ִן ֿפַאל פֿ ּון איןַ-ארבעט הֿפסד ָאדער ַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרַאנקַײט:

 .1בַאלדיק זָאג אַײער ַארבעטגעבער ָאדער אױֿפזעער װעןַ ,אװּו אּון װי ַאזױ דּו ביסט געשעדקיט געװען.
ֿ .2פַארזיכער בַאלדיק מעדיקַאל אָ ּפהיטּונג.
 .3זָאג דַײן דָאקטער צּו ָאנֿפילן די מעדיקַאל רעּפָארטס מיט דעם בָארד אּון מיט דַײן ַארבעטגעבער ָאדער זַײן ֿפַארזיכערּונג טרעגער.
 .4מַאך דעם קלײם ֿפַאר ֿפַארגיטיקּונג אּון שיקט עס צּו די נָאענטסטטע ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ָאֿפיס( .זע אּונטן) דּורכֿפַאל צּו ֿפָארלײגן אין צװײ יָאר נָאך דעם
הֿפסד דַאטע מעג דערֿפירן אין געלייקנט פֿ ּון דַײן קלײם .אױב דּו דַארֿפסט הילף ָאנֿפילן די ֿפָארמעָ ,אנקלינגט ָאדער װיזיט די נָאענטסטער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג
בָארד ָאֿפיס אין די װַײטערדיקע רשימה.
 .5גײ אױף ַאלע ֿפַארהערן װען בַאמערקט צּו אויסמעקן.
 .6דזשע צּוריק צּום ַארבעט ַאז ַאזױ שנעל ַאז דּו קענסט; ֿפַארגיטיקּונג איז קײן מָאל ניט ַאז הױך ַאז דַײן לױן.

דַײנע רעכט:

 .1אין ַאלגעמײן ,איר בַארעכטיקט צּו זַײן בַאהַאנדלט ב ַײ אַ דָאקטער װָאס דּו קלַײבסט אױס ,אױב ער/זי איז אױטָאריזירט ב ַײ דעם בָארד .אױב דַײן ַארבעטגעבער איז
ֿפַארבּונדן אין אַ בילכער צּושטעלער ָארגַאניזַאציע ( )PPOאָ ּפמַאך ,דּו דַארֿפסט בַאקּומען ערשטעע בַאהַאנדלּונג פֿ ּון די בילכער צּושטעלער ָארגַאניזַאציע װָאס איז
בַאשטימט צּו צּושטעלן געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג בַאדינען ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג הֿפסדים.
 .2בַאצָאלט ניט דַײן דָאקטער ָאדער שּפיטָאל .זַײנע רעכענּונגען װעלן בַאצָאלט זַײן ב ַײ דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער אױב דַײן ֿפַאל איז ניט דיסּפיוטעד .אױב דַײן ֿפַאל
איז דיסּפיוטעד ,דעם דָאקטער ָאדער שּפיטָאל דַארף װַארטן ֿפַאר צָאלּונג ביז דעם בָארד בַאשלוס דַײן ֿפַאל .אין די געשעעניש ַאז דּו ּפרָאקּורירט ניט דַײן ֿפַאל ָאדער
דעם בָארד בַאשלוס קעגן דיר ,דּו עװסט דַארֿפן בַאצָאלן דעם דָאקטער ָאדער שּפיטָאל.
 .3דּו ביסט אױך בַארעכטיקט צּו זַײן אּומגעקערט ֿפַאר רֿפואות ,קרוטטשעס ָאדער קײן אַ ּפַארַאט ריכטיק ֿפָארשרַײבט ב ַײ דַײן דָאקטער אּון ֿפַאר אױטאָ צָאלּונגען
ָאדער ַאנדערע נױטיקע הוצעות פֿ ּון גײן אּון קּומען פֿ ּון דַײן דָאקטער ָאֿפיס ָאדער דעם שּפיטָאל( .בַאקּומט קַאבָאלען ֿפַאר די הוצעות)
 .4דּו ביסט בַארעכטיקט צּו ֿפַארגיטיקּונג אױב דַײן הֿפסד הַאלט דיר פֿ ּון ַארבעט ֿפַאר מער װי סיבן טעג ,צװינגט דיר צּו ַארבעטן מיט דערנידעריקטע לױנעןָ ,אדער
דערֿפירט אין בליי ַביק דיסַאביליטי צּו קײן טײל פֿ ּון דַײן קערּפערשַאֿפט.
ֿ .5פַארגיטיקּונג איז בַאצָאלט גלַײך אּון ָאנ װַארטן ֿפַאר אַ בַאװיליקּונג ,אחוץ װען די קלײם איז דיסּפיוטעד.
 .6געשעדקיטע ַארבעטער ָאדער אָ ּפהענגיק פֿ ּון ֿפַארשטָארבענע ַארבעטער מעג זעלבסט-רעּפרעסענטירן אין ענינים מיט דעם בָארד ָאדער מעגןהַאלטן ַאן ַאדװָאקַאט
ָאדער ליצענצד רעּפרעזענטַאנט זײ צּו רעּפרעזענטירן .אױב ַאן ַאדװָאקַאט ָאדער ליצענצד רעּפרעזענטַאנט איז דערהַאלטן ,איר/זַײן ָאפצָאל ֿפַאר געזעצלעכע בַאדינען
װעלן איבערגעקּוקט װערן ב ַײ דעם בָארד ָאדער ֿפַארזיכערּונג קָאמּפַאניע ֿפַאר קײן ֿפעליק ַארגיטיקּונג בענעֿפיטס .געשעדקיט ָאדער אָ ּפהענגיק ַארבעטער פֿ ּון
ֿפַארשטָארבענע ַארבעטער דַארֿפן ניט גלַײך בַאצָאלן גָארניט צּו דעם ַאדװָאקַאט ָאדער ליצענצד רעּפרעזענטַאנט װָאס רעּפרעזענטירט זײ אין אַ ֿפַארגיטיקּונג ֿפַאל.
 .7אױב דּו דַארֿפסט הילף צּוריקקּומען צּום ַארבעטָ ,אדער מיט משּפחה ָאדער ֿפַײנַאנשַאל ּפרָאבלעמען צּוליב דַײן הֿפסד ,קָאנטַאקטירט דעמ ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג
בָארד ָאֿפיס נָאענט צּו דיר אּון בעט ֿפַאר אַ רעהַאביליטַאטיָאן קאַ ּונסעלָאר ָאדער סָאשַאל ַארבעטער.

די ֿפָארמע דַארף זַײן ָאנגעֿפילט ב ַײ שיקן עס גלַײך צּו דעם װַײטערדיקן ַאדרעס:
New York State Workers’ Compensation Board
Centralized Mailing
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
קליענט בַאדינּונג ֿ -פר ַײ טעלעֿפָאן נּומער877-632-4996 :
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