שטַאט פֿ ּון ניו יָארק

WORKERS’ COMPENSATION BOARD
ֿפַארשרַײבּונג ֿפַאר בַאטייליקונג אין  WORLD TRADE CENTERרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס
()Sworn Statement Pursuant to Workers’ Compensation Law §162

ביטע לײענען אין גַאנצן אּון מיט אױֿפמערקזַאמקַײט דעם הינטערגרּונט אּון אינסטרּוקציעס אּונטן אײדער פֿ ּולשטענדיקן דעם Sworn
 Statementװָאס ָאנהײב אין זַײט .3

הינטערגרּונט
1 .אין אויגוסט ַ Workers’ Compensation Law (WCL) ,2006 ,14ארטיקל  8-Aאיז ענַאקטעד געװען ּכדי צּו אױסשּפרײטן דעם
צַײט ֿפַאר אַ בַאטייליקטער אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס װָאס לַײדָ ,אדער מעג
לַײדן אין צּוקּונֿפט ,פֿ ּון אַ "קװַאליֿפיצירן צּושטַאנד" צּו ֿפָארלײגן אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג ֿפַארלָארן לױן אּון מעדיקַאל
בענעֿפיטס אּון צּו דערלױבן דעם בָארד צּו עֿפענען די קליימז װָאס זַײנען דעמָאלט געלייקנט ַאז ניט ביי ַציי ַטיקַ .ארטיקל  8-Aאיז
לעצטנס ַאמענדירן צּו בַײטן די דעֿפיניציע פֿ ּון "קװַאליֿפיצירן צּושטַאנד" אּון צּו ֿפַארברייטערן די ֿפַארשרַײבּונג טערמין.
2 .אַ "בַאטייליקטער אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך ָאדער רײניקן אָ ּפערַאציעס" (ֿפַאררּוֿפן ַאז "בַאטייליקטער") איז
דעֿפינירט אין )ַ WCL §161(1אז קײן:
	(ַ )aארבעטער װעלכער במשך זַײן בַאשעֿפטיקּונגָ ,אדער (ֿ )bפרַײוויליקער ב ַײ ֿפָארלײגן דעם בָארד מיט עװידענץ בַאֿפרידיקנדיק
צּום בָארד ַאז ער ָאדער זי:
	( )iהָאט בַאטײליקט אין די רַאטּוניק ,אָ ּפזּוך ָאדער רײניקן אָ ּפערַאציעס אין דעם ּ World Trade Centerפלַאץ צװישן
סעּפטעמבער  2001 ,11אּון סעּפטעמבער ָ ,2002 ,12אדער
	( )iiהָאט געַארבעט אין די  Fresh Kills Land Fillאין ניו יָארק סיטי צװישן סעּפטעמבער  2001 ,11אּון סעּפטעמבער ,12
ָ ,2002אדער
	( )iiiהָאט געַארבעט אין די ניו יָארק סיטי מתים-שטיבל ָאדער די דערװַײליקע מתים-שטיבל אין מָאלן בַאגעגענּונגען אין
מער ֿב זַײט פֿ ּון  Manhattanצװישן סעּפטעמבער  2001 ,11אּון סעּפטעמבער ָ ,2002 ,12אדער
	( )ivהָאט געַארבעט אין די בַארקעס צװישן די מער ֿב זַײט פֿ ּון  Manhattanאּון די  Fresh Kills Land Fillאין ניו יָארק סיטי
צװישן סעּפטעמבער  2001 ,11אּון סעּפטעמבער .2002 ,12
 "World Trade Center site"3 .איז דעֿפינירט ַאז "יעדער ּפלַאץ אּונטן אַ ליניע ָאנהײבן פֿ ּון  Hudson Riverאּון ;Canal Street
מזרח אין  Canal Streetצּו  ;Pike Streetדרום אין  Pike Streetצּו דעם  ;East Riverאּון ֿפַארברייטערן צּום נידעריק שּפיץ פֿ ּון
."Manhattan
4 .אַ "קװַאליֿפיצירן צּושטַאנד" איז דעֿפינירט ַאז "קײן אײנער פֿ ּון די ֿפָאלגנדיקע קרַאנקַײטן אַ רעזּולטַאט פֿ ּון אַ ריזיקער אױסשטעלּונג
במשך בַאטייליקונג אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך ָאדער רײניקן אָ ּפערַאציעס:
(	 )aקרַאנקַײטן פֿ ּון דעם אויבערשטער רעסּפירַאטָארי טרַאקט אּון מּוקָאסַ ,ארַײנגענּומען צּושטַאנדן ַאזוי װי קָאנדזשונקטיוויטיס,
רהיניטיס ,סינוסיטיסֿ ,פַארינגיטיס ,לערגעריטיס ,שטימּונג שנּור קרַאנקַײט ,אויבערשטער ערוויי ה ַײּפער-רעַאקטיװיטי אּון
טרַאטשעָאברָאנטשיטיסָ ,אדער אַ קָאמבינַאציע פֿ ּון די צּושטַאנדן;
(	 )bקרַאנקַײטן פֿ ּון דעם נידעריק רעסּפירַאטָארי טרַאקטַ ,ארַײנגענּומען ָאבער ניט בַאגרענעצט צּו ברָאנטשיטיסַ ,אזמאַ ,
רעַאקטיװ ערוויי דיספַאנגקשַאן סינדרָאם ,אּון ֿפַארשיידענע מין ּפנעומָאניטיסַ ,אזוי װי ה ַײּפערסענסיטיװיטי ,גרַאנולָאמַאטָאוס
ָאדער עָאסָאנָאפיליק;
(	 )cקרַאנקַײטן פֿ ּון גַאסטרָאעסָאפַאגעַאל טרַאקטַ ,ארַײנגענּומען עסָאפַאגיטיס אּון רעפלוקס קרַאנקַײטַ ,אקּוטע ָאדער כרָאניש,
ֿפַארשַאֿפן ב ַײ אויסשטעלּונג ָאדער ֿפַארשַאֿפן ב ַײ אויסשטעלּונג;
(	 )dקרַאנקַײטן פֿ ּון ּפסיכָאלָאגיש ַאקסַ ,ארַײנגענּומען ּפָאסט-טראַ ּומאַ סטרעס אּומסדר ,אּומרוי ִקּונגּונגֿ ,פַארֿפירּונג ָאדער קײן
קָאמבינַאציע פֿ ּון די צּושטַאנדן; ָאדער
(	 )eנַײע ָאנסעט קרַאנקַײטן ַאז אַ רעזּולטַאט פֿ ּון אויסשטעלּונג ַאז די קרַאנקַײטן געשען אין צּוקּונֿפט ַארַײנגענּומען
קַאנסער ,כרָאניש ָאבסטרַאקטיוו ּפולמַאנערי קרַאנקַײטַ ,אסבעסטָאס-בַאצױגן קרַאנקַײט ,שװער מעטַאל ֿפַארסַאמונג,
מוסקולָאסקעלעטַאל קרַאנקַײט אּון כרָאניש פּפסיכָאלָאגיש קרַאנקַײט.
ּ5 .כדי די קלײם פֿ ּון אַ בַאטייליקטער אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך ָאדער רײניקן אָ ּפערַאציעס צּו קּומען במשך די
אַ ּפליקַאציע פֿ ּון ַארטיקל  8-Aפֿ ּון דעם  ,Workers’ Compensation Lawדעם בַאטייליקטער דַארף זיך ֿפַארשרַײבן מיט דעם
"( Workers’ Compensation Boardבָארד") .די ֿפַארשרַײבּונג ֿפָארמע ( )WTC-12דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט ניט שּפעטער פֿ ּון
סעּפטעמבער .2022 ,11
ּ6 .כדי זיך צּו ֿפַארשרַײבן ,דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג דַארף זַײן ּפינטלעך אּון דעם ָאריגינעל ֿפָארגעלײגט מיט דעם Board District
ָ Officeאדער ( Downstate Central Mailing Centerזען ַאדרעסן אּונטן) ניט שּפעטער װי סעּפטעמבער .2022 ,11
אינסטרּוקציעס

A .אױב איר זַײנען געװען "בַאטייליקטער" אין דעם  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס,
ַאז דעם טערמין איז דעֿפינירט אױבן ,איר דַארֿפן צּושטעלן אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט ב ַײ דעם בָארד אין דעם בַאלײטן
אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג אױב איר זַײנען אױסגעשטעלט געװען צּו ריזיקע צּושטַאנדן װָאס הָאבן ֿפַארשַאֿפן איר זָאלן לַײדן,
ָאדער מעגן ֿפַארשַאֿפן צּו לַײדן אין צּוקּונֿפט ,פֿ ּון אַ "קװַאליֿפיצירט צּושטַאנד" ֿפַאר װעלכע איר װעט ָאדער מעגן ֿפָארלײגן אַ
קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס.
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Bביטע פֿ ּולשטענדיקט דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג ב ַײ צּושטעלן די ֿפָאלגנדיקע אינֿפָארמַאציע:
איטעם - 1געבן אַײער גיייק װױנּונג ַאדרעסַ ,ארַײנגענּומען דירה נּומער (אױב שײך) ,גַאס נּומער ,גַאס נָאמען ,שטָאט ,שטַאט
אּון זיּפ קָאדע .געבן ּפָאסט ַאדרעס אױב ֿפַארשיידן פֿ ּון װױנּונג ַאדרעס צּוגעשטעלט .זַײט זיכער צּו ַארַײננעמען אַײער טעלעֿפָאן
נּומער .ביטע צּושטעלט אַײער סָאשַאל סעקּוריטי נּומער אּון געבּורט דַאטע ב ַײ מָאנַאט/דַאטע/יָאר.
איטעם  - 2די זַאץ בלױז ֿפעסטשטעלט ַאז איר הָאבן בַאטײליקט אין דעם  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּון רײניקן
אָ ּפערַאציעס צװישן סעּפטעמבער  2001 ,11אּון סעּפטעמבער  ,2002 ,12אין דעם ּ World Trade Centerפלַאץ ,דעם Fresh
 ,Kills Land Fillדעם ניו יָארק סיטי מתים-שטיבל ָאדער דערװַײליק מתים-שטיבלָ ,אדער די בַארקעס צװישן דעם מער ֿב זַײט
פֿ ּון  Manhattanאּון די .Fresh Kills Land Fill
איטעם ֿ - 3פעסטשטעלן אױב איר הָאבן בַאטײליקט אין דעם  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן
אָ ּפערַאציעס ַאז ַאן ַארבעטער (במשך אַײער בַאשעֿפטיקּונג ֿפַאר צָאלּונג) ָאדער ַאז אַ ֿפרַײוויליקער (ניט במשך אַײער
בַאשעֿפטיקּונגָ ,אבער אױף אַײער אײגענער איניציַאטיװ ָאן צָאלּונג);
איטעם  - 4מַאך אַ רשימה מיט אַ קּורץ בַאשרַײבונג פֿ ּון קײן עװידענץ פֿ ּון אַײער ַאקטיװיטעטן ַאז אַ ֿפרַײוויליקער ,צּום בַײשּפיל,
עמבלעם ,בריװןַ ,ארױסזָאגן ,בילדער ,בַאהױזּונגען ,א.א.װ;.
איטעם ָ - 5אנֿפילן די טַאבעלע .סּפעציֿפיצירן די דַאטעס ָאדער ּפלעצער פֿ ּון אַײער בַאטייליקונג אין World Trade Center
רַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס צּו דעם בעסטן פֿ ּון אַײער מעגלעכקַײט .בַאשרַײבן דעם ַארבעט איר הָאבן
דּורכגעֿפירט אין יעדער ּפלַאץ אין די דַאטע ָאדער דַאטעס איר זַײנען דָארטן געװען .געבן דעם פֿ ּול נָאמען אּון ַאדרעס פֿ ּון אַײער
ַארבעטגעבער(ס) ָאדער דעם אָ ּפזּוך ָארגַאניזםֿ/פרַײוויליקער ַאגענציע מיט װעלכע איר זַײט געװען במשך דעם בַאטייליקונג
ּפעריָאד אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס ,אּון אױב שײך אּון איר װײסן ,דעם נָאמען
פֿ ּון אַײער ַארבעטגעבער ֿפַארזיכערּונג טרעגער; אּון
איטעם ָ - 6אנװַײזן אױב איר הָאבן ֿפריער ֿפָארגעלײגט ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קלײם מיט דעם בָארד ֿפַארבּונדן מיט אַײער
בַאטייליקונג אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס .אױב איר הָאבן עס ,איר דַארֿפן
ַארַײננעמען די דַאטע װען די קלײם איז ֿפָארגעלײגט אּון דעם ֿ WCBפַאל נּומער.
איטעם  - 7דעם טערמין ֿפעסטשטעלט איר ֿפַארשטײן ַאז ֿפָארלײגן דעם אַײנגעשװָארןַארױסזָאג ,אּון דערמיט ֿפַארשרַײבן ַאז אַ
"בַאטייליקטער" ,איז נָאט די זעלבע ַאז ֿפָארלײגן אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטסּ .כדי צּו ֿפָארלײגן אַ קלײם
ֿפַאר בענעֿפיטס ,איר דַארֿפן ביי ַציי ַטיק ֿפָארלייגן צּום בָארד ֿפָארמע ָ C-3אדער ֿפָארמע .WTCVol-3
איטעם  - 8דעם איטעם ֿפעסטשטעלט ַאז איר ֿפַארשטײן ַאז די געזעץ בַאשטרָאף די װָאס ֿפָארלייגן ֿפַאלש שריֿפטלעך
דָאקּומענטן צּו דעם בָארד אּון ֿפַאר מַאכן ֿפַאלש ַארױסזָאגן.
Cנָאך איר פֿ ּולשטענדיקן דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג ,ביטע איבערקּוקן עס צּו ֿפַארזיכערן ַאז עס איז אמתדיק אּון ּפינטלעך.
Dאּונטערשרַײב דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג מיט אַ נָאטַאר ַײ ּפּובליק .אַײער אּונטערשריֿפט אין דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג
דַארף זַײן נָאטַארַײזד ָאדער דעם ֿפַארגלַײכלעך ּפרָאצעס ֿפַאר די דזשוריסדיקשַאן אין װעלכע איר זַײנען װען אּונטערשרַײבן
דעם ַארױסזָאג .אּונטערשרַײבן ניט דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג ביז איר זַײנען אין ביי ַזיי ַן פֿ ּון נָאטַאר ַײ ּפּובליק .ביטע
בַאמערקט :ב ַײ אּונטערשרַײבן דעם ָאנזָאגן ,איר שװָארן אּון הַאלטן ַאז די אינֿפָארמַאציע צּוגעשטעלט אּון ָאנזָאגן געמַאכט
זַײנען אמתדיק ב ַײ שטרָאף פֿ ּון ֿפַאלשע שֿבועה .איך איר אױך ַארױסזָאגן ַאז איר ֿפַארשטײן ַאז די געזעץ ֿפָארשרַײב שטרָאֿפן
ֿפַאר ֿפַאלשע-שֿבועהֿ ,פַאר מַאכן ֿפַאלש אױסזָאגן בּכיװן אין ֿפַארבינדּונג מיט אַ ֿפַארזיכערּונג קלײם ,אּון ֿפַאר ֿפָארלײגן אַ ֿפַאלש
אינסטרּומענט ֿפַאר ֿפָארלײגן.
Eאיר דַארֿפן ֿפָארלײגן דעם ָאריגינעל אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג מיט דעם בָארד ניט שּפעטער װי סעּפטעמבער  2022 ,11צּו דעם
.Board’s Centralized Mailing Address: P.O. Box 5205, Binghamton, N.Y. 13902

װַײטערדיק אינֿפָארמַאציע
ֿF .פָארלײגן דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג מיט דעם בָארד איז ניט בַאטרַאכט ַאז דעם ֿפָארלײגן פֿ ּון אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטסּ .כדי צּו ֿפָארלייגן אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ,א י ִר דַארֿפן ֿפָארלײגן אַ ֿפָארמע
C-3 (Employee’s Claim for Compensation) or WTCVol-3 (World Trade Center Volunteer’s Claim for
 )Compensationצּו דעם בָארד אין אַ ביי ַציי ַטיק שטייגער.
G .ביטע בַאמערקט :אױב איר הָאבן ֿפריער ֿפָארגעלײגט אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ֿפַארבּונדן מיט אַײער
בַאטייליקונג אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס ,װָאס איז אּומדערלױבט געװָארן ב ַײ
דעם בָארד װַײל איר הָאבן ניט געגעבן ביי ַציי ַטיק בַאמערקּונג צּו אַײער ַארבעטגעבער ָאדער הָאבן ניט ֿפָארגעלײגט אַ קלײם
מיט דעם בָארד במשך דעמ צַײט דערלױבט ,דעם בָארד װעט עֿפענען אּון בַאטרַאכטן די קלײם אױב אַײער אַײנגעשװָארן
ַארױסזָאג איז ֿפָארגעלײגט מיט דעם בָארד ניט שּפעטער װי סעּפטעמבער .2022 ,11
H .ביטע בַאמערקט:
•"בַאטייליקטער" דַארף זיך ֿפַארשרַײבן ב ַײ ֿפָארלײגן ַאן אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג מיט דעם בָארד ניט שּפעטער װי
סעּפטעמבער ּ ,2022 ,11כדי דעם ֿפַארברייטערט קלײם ֿפָארלײגן ּפעריָאד זָאל צוּולייגן צּו זַײן/איר קלײם.
•אױב אַ "בַאטייליקטער" הָאט שױן ֿפָארגעלײגט אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ֿפַאר אַ "קװַאליֿפיצירן
צּושטַאנד" װָאס איז געװען אּומדערלױבט געװָארן ַאז ניט ביי ַציי ַטיק אּון יעצט איז ביי ַציי ַטיק צּו ֿפָארלײגן ַאן אַײנגעשװָארן
ַארױסזָאג מיט דעם בָארד ,דעם "בַאטייליקטער" קלײם װעט ניט זַײן געעֿפנט אּון בַאטרַאכט ב ַײ דעם בָארד .אחוץ ַאז
אַ קלײם ב ַײ אַ בַאטייליקטער אין דעם  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך ָאדער רײניקן אָ ּפערַאציעס װעלכער
דיסײבלמענט איז געשען צװישן סעּפטעמבער  2012 ,11אּון סעּפטעמבער  ,2017 ,11דַארף ניט זַײן אּומדערלױבט ַאז
אױסגעשלָאסן ב ַײ אָ ּפטיילּונג ָ 18אדער אָ ּפטיילּונג  28פֿ ּון דעם ּפרק אױב די קלײם איז ֿפָארגעלײגט אין ָאדער אײדער
סעּפטעמבער  .2022 ,11די קלײם ב ַײ אַ בַאטייליקטער אין דעם  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך ָאדער רײניקן
אָ ּפערַאציעס װעלכער דיסײבלמענט איז געשען צװישן סעּפטעמבער  2012 ,11אּון סעּפטעמבער  ,2017 ,11דַארף ניט זַײן
אּומדערלױבט ַאז אױסגעשלָאסן ב ַײ אָ ּפטיילּונג ָ 18אדער אָ ּפטיילּונג  28פֿ ּון דעם ּפרק דַארף זַײן בַאטרַאכט ב ַײ דעם בָארד.
•דעם ֿפַארברייטערט ּפעריָאד אין װעלכן צּו ֿפָארלײגן אַ קלײם װעט בלױז צוּולייגן צּו דעם קלײם פֿ ּון אַ "בַאטייליקטער" װָאס
ֿפַארשרַײבט זיך ב ַײ ֿפָארלײגן ַאן אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג מיט דעם בָארד ניט שּפעטער װי סעּפטעמבער .2022 ,11
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ֿפַארשרַײבּונג ֿפַאר בַאטייליקונג אין WORLD TRADE CENTER
רַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס
()Sworn Statement Pursuant to Workers’ Compensation Law §162
ֿפַארשרַײבּונג איז ניט דעם ֿפָארלײגן פֿ ּון אַ קלײם ֿפַאר ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס

אין ענין פֿ ּון ֿפַארשרַײבּונג פֿ ּון
__________________________________________ ,בַאטייליקטער

אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג

(אַײער ערשטן נָאמען ,מיטל אּון משּפחה נָאמען)
			

װעגן בַאטייליקונג אין WORLD TRADE CENTER
רַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס

WCL§162

*******************************
שטַאט פֿ ּון ________________________________ )
(שטַאטּ/פרָאװינץ ַאװּו איר הָאבן דָאס נָאטַארַײזד)

		) סס
בַאצירק פֿ ּון ______________________________________________
(בַאצירקָ ,אדער לַאנד אױב ַארױס די ֿפ“שַ ,אװּו איר הָאבן דָאס נָאטַארַײזד)

איךֿ( ____________________________________________ ,פַארדרּוקן ערשטן נָאמען ,מיטל אות אּון משּפחה נָאמען)

געהעריק אַײנגעשװָארןַ ,אראָ ּפזעצן אּון זָאגן:

 .1איך בין דעם אױבן געהײסן בַאטייליקטער ,אּון איך לעב אין _______________________________________
	___________________________________________________ (צּושטעלן גַאס נּומער אּון נָאמען ,שטָאט ,שטַאט,
זיּפ קָאדע אּון לַאנד (אױב ניט ֿפ“ש) .מַײן ּפָאסט ַאדרעס (אױב ֿפַארשיידן פֿ ּון װױנּונג ַאדרעס צּוגעשטעלט איז __________
_____________________________________________________________________________
	מַײן טעלעֿפָאן נּומער איז ____________________ (ַארע ַא קָאדע ,נּומער) .מַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער איז
_________________ (ברירהדיק)אּון מַײן געבּורט דַאטע איז _______________________.
	 .2איך בין געװען אַ בַאטייליקטער אין  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס ַאז דעם
טערמין איז דעֿפינירט אין )( .Workers’ Compensation Law §161 (1זע אינסטרּוקציעס זַײט ֿפַאר ֿפּולשטענדיק דעֿפיניציע).
	 .3איך הָאב בַאטײליקט אין דעם  World Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס ַאז דעֿפינירט
אין )ַ Workers’ Compensation Law §161 (1אז (סּפעציֿפיצירן אױב בַאטײליקט ַאז ַאן ַארבעטער ָאדער
ֿפרַײוויליקער) _____________________ַ ( .א ּפערזָאן בַאטײלן ַאז ַאן ַארבעטער אױב ער/זי איז געװען אין בַאשעֿפטיקּונג אּון
בַאצָאלטַ ,א ּפערזָאן בַאטײלן ַאז ַא ֿפרַײוויליקער אױב עס איז ניט געװען ַא טײל ֿפּון איר/זַײן בַאשעֿפטיקּונג ער/זי איז ניט געװענדעט צּו בַאטײלן
ב ַײ דעם ַארבעטגעבער אּון ער/זי איז ניט בַאצָאלט ֿפַאר די בַאדינען דּורכגעֿפירט).

	 .4איך הָאב די ֿפָאלגנדיקע עװידענץ פֿ ּון מַײנע ַאקטיװיטעטן ַאז אַ ֿפרַײוויליקער __________________________
_____________________________________________________________________________
(שרַײב קײן עװידענץ ַאזוי װי בילדער ,עמבלעם ,בריװן ,א.א.װֿ .פּון אַײער ֿפרַײוויליקער ַאקטיװיטעטן)( .אױב איר הָאבן ניט בַאטײלן ַאז אַ
ֿפרַײוויליקער ,אױסשטריכלען דעם ּפַארַאגרַאף).

	 .5די דַאטע(ס) אּון ערטער ַאװּו איך הָאב געַארבעט ַאז אַ בַאטייליקער ,אַ בַאשרַײבונג פֿ ּונ דעם ַארבעט איך הָאב
דּורכגעֿפירט ,דעם נָאמען אּון ַאדרעס פֿ ּון מַײן ַארבעטגעבער דערװַײל אַ בַאטייליקער ָאדער דעם נָאמען פֿ ּון די
ַאגענציע ָאדער ָארגַאניזם װָאס הָאט געװענדעט מַײן ֿפרַײוויליקער בַאטייליקונג ,אּון דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער ,אױב
שײך אּוןָ/אדער בַאקַאנט ֿפַאר מַײן ַארבעטגעבער זַײנען ַאז ֿפָאלגדיק:
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דַאטע(ס) בַאטײליקט

ערטער ַאװּו איך הָאב
בַאטײליקט

נָאמען פֿ ּון ַארבעטגעבער /נָאמען פֿ ּון ַארבעטגעבער /נָאמען פֿ ּון ַארבעטגעבער
בַאשרַײבונג פֿ ּון
ֿפַארזיכערּונג
ַארבעט דּורכגעֿפירט רַאטּוניק ָארגַאניזם ָאדער רַאטּוניק ָארגַאניזם ָאדער
טרעגער(אױב בַאקַאנט)
ַאגענציע
ַאגענציע

	 .6איך (ֿפעסטשטעלט אױב איר הָאבן ָאדער ניט) ___________________________ ֿפָארגעלײגט אַ קלײם מיט
דעם ( Workers’ Compensation Boardרערין ֿפַאררּוֿפן ַאז "בָארד") ֿפַארבּונדן מיט מַײן בַאטייליקונג אין World
 Trade Centerרַאטּוניק ,אָ ּפזּוך אּוןָ/אדער רײניקן אָ ּפערַאציעס ַאז דעֿפינירט אין Workers’ Compensation
) .Law §162 (1איך הָאב ֿפָארגעלײגט מַײן קלײם אין _____________________ (דַאטע װען קלײם איז ֿפָארגעלײגט
געװען מיט דעם )Workers’ Compensation Boardאּון דעם "ֿ WCBפַאל נּומער" ֿפַאר דעם קלײם ֿפָארגעלײגט איז
_______________ (ַאכט ציֿפער נּומער בַאשטימט ב ַײ דעם .)Workers’ Compensation Board
	 .7איך ֿפַארשטײ ַאז ב ַײ ֿפָארלײגן דעם אַײנגעשװָארן ַארױסזָאג מיט דעם בָארד איך ֿפָארלײג ניט אַ קלײם ֿפַאר
בענעֿפיטס אּון דעם בָארד װעט ניט בַאשַאֿפן אַ ֿפַאל ֿפַײל .איך ֿפַארשטײ ַאז ּכדי צּו ֿפָארלייגן אַ קלײם ,איך דַארף
ֿפָארלײגן אַ ֿפָארמע C-3 Employee’s Claim for Compensation or WTCVol-3 World Trade Center
 Volunteer’s Claim for Compensationצּו דעם בָארד אין אַ ביי ַציי ַטיק שטייגער.
	 .8איך ֿפַארשטײ ַאז די געזעץ ֿפָארשרַײב שטרָאֿפן ֿפַאר ֿפַאלשע שֿבועהֿ ,פַאר מַאכן ֿפַאלש ַארױסזָאגן אין אַ שריֿפטלעך
אינסטרּומענט צּוגעשטעלט ֿפַאר ֿפָארלײגן מיט אַ ּפּובלישער ָארגַאניזם ַאזוי װי דעם בָארד ,אּון ֿפַאר בּכיװן מַאכן
ֿפַאלש ַארױסזָאגן ֿפַארבּונדן מיט אַ ֿפַארזיכערּונג קלײם .ב ַײ אּונטערשרַײבן מַײן נָאמען אּונטן אּון הַאלטן אּונטן
שטרָאף פֿ ּון ֿפַאלשע שֿבועה ַאז די אינֿפָארמַאציע אּון ַארױסזָאגן איך הָאב דאָ געמַאכט זַײנען אמתדיקע.
______________________________________
פֿ ּולשטענדיק אּונטערשריֿפט)
(בלױז טינט-נּוצן בלױ בָאלּפױנט ֿפעדער ,אױב מעגלעך)

אַײנגעשװָארן מיט מיר דעם________________טָאג פֿ ּון
__________________________________20 ,
________________________________________
נָאטַאר ַײ ּפּובליק
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