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¨ ֿפריי ַוויליקער ַאמבולַאנס אַרבעטער
ַארבעטער פַֿארגיטיקונג

טיקט איינער:

 .W.C.Bפֿאַל נומער

פֿריי ַוויליקע פֿייערלעשערס

פָֿאדערן ֿפַאר פַֿארגיטיקונג און ָאנזָאג פֿון ָאנהעבן פֿון דריטּ-פַארטיי ַאקציע (די ָאנזָאג מוז זיין
דערלַאנגט דעם פֿאַרזיצער ,אַרבעטער פַֿארגיטיקונג בָארד ,דעם באַלעבאָס און דעם פֿאַרזיכערונגס
טרעגער פֿונעם באַלעבאָס אין  30טעג נָאך דעם אָנהעב פֿון דער ַאקציע).

טרעגער פֿאַל נומער
סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿונעם פָֿאדערער

 .1נָאמען פֿונעם געשעדיקטן ָאדער פַֿארשטָארבנען __________________________________________________________________
ַ .2אדרעס_____________________________________________________________________________________________ 
(גאַס און נומער)

(מעדינע)

(שטָאט ָאדער קליין שטָאט)

(ּפָאסט קָאד)

 .3נָאמען פֿונעם *באַלעבאָס _________________________________________________________________________________
* אין בענעֿפיץ ֿפאלן פֿון פֿריי ַוויליקע פֿייערלעשערס און ֿפריי ַוויליקער ַאמבולַאנס אַרבעטער ,די פַֿארַאנטווָארטלעכע ּפָאליטישע אונטער-טיילונג (ָאדער ַאנאַפֿיליִייטַאד ַאמבולַאנס דינסטע ווי דעפֿינירט אין סעק,30 .
ָ VFBLאדער סעק )VAWBL 30 .איז געהַאלטן ווי דער "באַלעבאָס".

ַ .4אדרעס_____________________________________________________________________________________________ 
(גאַס און נומער)

(מעדינע)

(שטָאט ָאדער קליין שטָאט)

(ּפָאסט קָאד)

ֿ .5פַארזיכערונג פֿונעם באַלעבאָס טרעגער _______________________________________________________________________
ַ .6אדרעס_____________________________________________________________________________________________ 
(גאַס און נומער)

(מעדינע)

(שטָאט ָאדער קליין שטָאט)

(ּפָאסט קָאד)

 .7דַאטע פֿון ומגליק__________________________ ָ .8ארט פֿון ומגליק________________________________________________
 .9סיבה פֿון ומגליק _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
 .10מין פֿון שָאדן ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
 .11נָאמען פֿונעם ַאטענדינג דָאקטער ָאדער שּפיטָאל____________________ַ .12אדרעס_____________________________________ 
ַ .13אקציע אנגעהויבן אויף ______________________אין די __________________________________________ ּפלַאץ פֿון געזעץ פֿון
(מָאנַאט ,טָאג ,אּון יָאר)

___________________________ קָאונטי ,שטַאט פֿון_______________ ,קעגן________________________________________
(נָאמען פֿון דריט פּארטיי)

 .14נָאמען פֿון מיין ַאדווָאקַאט _________________________________טעלעפֿאָן נומער ____________________________________
ַ .15אדרעס____________________________________________________________________________________________ 
איך( ,מיר) די אונטערגעשריבנען ,דערמיט געב ָאנזָאג ַאז ַאקציע האָט אָנגעהאָיבן קעגן אַ דריט פּאַרטיי ָאדער ּפַארטייען און מאַך דערמיט מַאכן אַ פָֿאדערן ֿפַאר ַאלע בענעפֿיץ ווָאס מיר
(אונדז) זענען רעכט אונטער די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ .די ָאנזָאג איז געגעבן לויט די בַאדינגען פֿון סעקציע  29פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ווי געענדערט (סעקציע ,20
 VFBLאון סעקציע .)VAWBL ,20
קײן ּפערזָאן װָאס מיט קענטשַאֿפט און ּכװנה צו בַאשװינדלען בַאװַײז ,מַאך מען זָאל בַאװַײזןָ ,אדער צּוגרייט מיט קענטשַאֿפט ָאדער מײנונג ַ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 ֿפון אַ ֿפַארברעך
און סָאביקט צו היּפש געלטשטרָאֿפן און ּתֿפיסה.

דייטעד

כסימע ֿפונעם ֿפָאדערער

טעלעפֿאָנ נומער

אויב אַ פָֿאדערן איז געמאַכט ֿפַאר טויט בענעפֿיץ ,די אָ פֿענגיקן מוזן פַֿארענדיקן דעם זיי ַט און די פַֿארקערט זיי ַט פֿון דעם פֿ
ָארעם .זען די פַֿארקערט זיי ַט ֿפַאר אינֿפָארמַאציע פֿאַר דעם פֿאָדערער.
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די ַאגענטור באַשעפֿטיקט און באַדינט מענטשן מיט דיסַאביליטיז ָאן דיסקרימינַאציע.

אין פֿאַלן פֿון טויט פַֿארענדיקט די פֿאלגענדע

 .1דאַטע פֿון טויט ____________________________  .2סיבה פֿון טויט _________________________________________________
�������������������������������������
_____________________________________________________________
 .3נָאמען פֿון לעצטע ַאטענדינג דָאקטער ָאדער שּפיטָאל ________________________ַ .4אדרעס__________________________________
(ַאלע אָ פֿענגיקן ווָאס ווילן נעמען לעגַאל קַאמף קעגן דריט ּפַארטיי ונטערשריי ַבן אונטן):
____________________________________________________________________________________________________
(נָאמען)

(ַאדרעס)

(געבורטס טאָג)

(שייכות צו פַֿארשטָארבנען)

(נָאמען)

(ַאדרעס)

(געבורטס טאָג)

(שייכות צו פַֿארשטָארבנען)

(נָאמען)

(ַאדרעס)

(געבורטס טאָג)

(שייכות צו פַֿארשטָארבנען)

(נָאמען)

(ַאדרעס)

(געבורטס טאָג)

(שייכות צו פַֿארשטָארבנען)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
אינֿפָארמַאציע פֿאַר דעם פֿאָדערער
אויב ַאן ָאנגעשטעלטער ,אין די לויף פֿון בַאשעפֿטיקונג ,איז געשעדיקט ָאדער געהרגעט וויי ַל פֿון די נעגלַאדזשַאנס ָאדער שולד פֿון ווער עס יז אַנדערש ווי אַ מיטַארבעטער
(ָאדער ָאנגעשטעלטער פֿון דער פַֿארזיכערונגס טרעגער פֿונעם באַלעבאָס ָאדער די פַֿארבַאנד פֿונעם אַנגעשטעלטען) ,זי/ער ָאדער איר/זיין סטַאטשַאטָארי אָפֿענגיקן קענען
אָננעמען אַרבעטער פֿאַרגיטיקונגס בענעפֿיץ און אויך פֿאַרקלאָגן דעם אנדערן מענטש ,וואס האָט פֿאַראורזאַכט דעם שאַדן אָדער טויטַ  .אזאַ אַנדערע מענטש איז גערופֿן די
דריט ּפַארטיי און קיין ּפרָאצעס ָאדער אַנדערע פַֿארהַאנדלונג קעגן אים/איר איז גערופֿן ווי אַ דריט ּפַארטיי ַאקציע.
די דריט ּפַארטיי ַאקציע מוז אָןגעהויבן װערן אין זעקס חדשים נָאך די ַאווָארד פֿון פַֿארגיטיקונג ָאבער נישט שּפעטער ווי איין יָאר נָאך דעם טאָג װוּ דאָס וםגליק איז פֿ
ארגעקומען (ֿפַאר ויסנעם זען "ַאסיינמַאנט" אונטן) .דער בַאלעבָאס (ָאדער זיין פַֿארזיכערונגס טרעגער) וועט הָאבן אַ ליען אויף די נעץ אָ ּפזוך װאָס איז טאַקע געזאַמלט געװ
אָרן דורך די פָֿאדערער פֿון די דריט ּפַארטיי ,צו די מָאס פֿון די בַאצָאלט פַֿארגיטיקונג און מעדיציניש קָאסטן װאָס האָבן זיך געסאַמעלט.
אין דרַײסיק טעג נָאך ָאנהויבן פֿון די דריט ּפַארטיי ַאקציע ,אַ קאָ ּפיע פֿון דעם פָֿארעם ,געענדיקט און ונטערשריבן פֿון אייך מוז געגעבן װערן צו יעדער פֿון די פֿאלגענדע:
 .1דער פֿאַרזיצער פֿון די ַארבעטער פַֿארגיטיקונג בָארד.
 .2דער באַלעבאָס
 .3דער פֿאַרזיכערונגס טרעגער פֿונעם באַלעבאָס ,אויב קיין
ַאסיינמַאנט
אויב דער פָֿאדערער טוט נישט קלאָגן און דער בַאלעבָאס ָאדער פַֿארזיכערונגס טרעגער גיבט אים/איר אַ געשריבן ָאנזָאגּ ,פערזענלעך ָאדער דורך רעגיסטרירט ּפָאסט,
 30טעג איידער די סוף פֿון די איין יָאר ציי ַט ,די רעכט פֿונעם פָֿאדערער צו די דריט פּאַרטיי ַאקציע וועט זיין צוגעטיילט צו דער בַאלעבָאס ,סיי ַדן ,דער פָֿאדערער הייבט אָן די
דריט פּאַרטייַ אקציע ביז דעם סוף פֿון די יָאר.
ווען דער בַאלעבָאס פַֿארלָאזט צו געבן דעם געשריבן אָנזאָג ,די צייט פֿון די פָֿאדערן צו ָאנהייבן קלַאגן איז פַֿארלענגערט וויי ַטער פֿון די איין יָאר בַאגרענעצונג און ביז די
אויסלויף פֿון  30טעג נָאך די אָפּשיקן פֿון אַ געשריבן ָאנזָאג פֿון דעם בַאלעבָאס ָאדער פַֿארזיכערונגס טרעגער ,םיטטיילןדיק דעם פֿאָדערער אַז די ַאסיינמַאנט וועט פֿ
ונקציָאנירן סיי ַדן דער פָֿאדערן הייבט אָן די דריט פּאַרטיי ַאקציע אין די  30טָאג צייט פֿון דער אָןזאָג.
אויב דער בַאלעבָאס ָאדער פַֿארזיכערונגס טרעגער ,ווי ַאזאַ אַ בַאשטימטע מענטש ,קריגן צוריק פֿון די דריט פּארטיי ,דורך משפט ָאדער ַאנדערש ,אַ סַאכַאקל העכער די
סומע פֿון:
.1די פַֿארגיטיקונג ַאווָארד ,און
.2די קאָסטן פֿון מעדיציניש בַאהַאנדלונג בַאצָאלט דורך די טרעגער ,און
.3די נויטיקן און גליי ַך קָאסטן פֿון באקומען די צוריקקומען צו געזונט; דעמָאלט צוויי-דריטל פֿון ַאזאַ יבעריק וועט זיין בַאצָאלט ּפונקט צו די פָֿאדערער (ָאדער די אָ פֿ
ענגיקנ).

אַ פֿאָדערער וואס האָט נאַכגעפֿאלגט דעם געזעץ איז פֿאַרזיכערט אַז ער וועט באַקומען אַ סומע גלייך צו די גאַןץ בענעפֿיטן פֿון אַרבעטער פֿאַרגיטיקונג אַפֿילו נאכן ּפרָאסעקוטירן פֿון דער אַקציע
קעגן די דריטן פּאַרטיי .אויב די צוריקבאַקומענע סומע און פֿאקטיש דערהאַלטן דורך דעם פָֿאדערער איז ווייניקער ווי די סומע ווָאס דער פָֿאדערער (ָאדער אָ פֿענגיקן) ווָאלט הָאבן באקומען אין אַ
פַֿארגיטיקונג ַאווָארד ,דער בַאלעבָאס ָאדער פַֿארזיכערונגס טרעגער איז פֿארלאנגט בייצושטייערן די דיפֿישַאנסי (ונטערשייד) צווישן די סומע פֿאַקטיש געזאַמלט דורך דעם פָֿאדערער (ָאדער אָ פֿ
ענגיקן) און די ַארבעטער פַֿארגיטיקונג צו ווָאס זי/ער איז באַרעךטיגט.

פָֿארזיכט  -ויסגליי ַך פֿון די דריט ּפַארטיי ַאקציע דורך פֿאָדערער (ָאדער אָ פֿענגיקע).
צו ופּהיטן אייער רעכט צו דיפֿישַאנסי פַֿארגיטיקונג ,דער פָֿאדערער (ָאדער ָאֿפענגיקן) קען נישט ויסגליי ַכן די ַאקציע קעגן די דריט פּאַרטיי סיי ַדן:
.1זי/ער באַקוםט ערשט די שריפֿטליכע באַשטעטיגונג פֿון דעם באַלעבאס אָדער די פֿאַרזיכערונגס טרעגער ,אָדער
.2די פָֿאדערן איז ויסגעגלייכן לויט אַ קָאמּפרָאמיס ָארדער געמאַכט דורך אַ ריכטער פֿון די ּפלַאץ אין ווָאס די דריט פּאַרטיי ַאקציע איז ּפענדינג.
(מקור :אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ,סעקציע  .29ווי געענדערט ,עפֿעקטיוו  1סעפּטעמבער  1967און סעק VFBL ,20 .און סעק.)VAWBL ,20 .

ָאנזָאג לויט די ניו יארק פּערזענלעכע ּפריווַאטקייט ּפרַאטעקשַאן געזעץ (ּפובליק ָאפיציר געזעץ ַארטיקל  )6-Aאון די פּעדעראלע ּפריווַאטקייט אַקט פֿון  5 U.S.C.( 1974סעקa ..)552
די אויטָאריטעט פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד ("בָארד") צו בעטן פּערזענלעכע אינֿפָארמַאציע פֿון פֿאָדעפֿרערס איז ַארויסגעפֿירט פֿון סעקציע  20און  142פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ .די
אינֿפָארמַאציע איז געזאַמלט צו העלפֿן די בָארד אין ּפרַאסעסינג פֿאָדערן אויף ַאן עפֿעקטיוו שטייגער און צו העלפֿן עס הַאלטן ּפינטלעך פָאדערן רעקָארדס.
די בָארד איז שטאַרק באַגאַנגען צו בַאשיצן די קַאנפַֿאדענשיַאלַאטי פֿון ַאלע פּערזענלעכע אינֿפָארמַאציע ווָאס עס סאַמעלטַ .אזאַ אינֿפָארמַאציע וועט זיין דיסקלָאוזד אין די ַאגענטור בלויז צו בָארד םיטגלידרר און
אגענטן אין לויט פֿון זייער בַאַאמטער פֿליכטן .פּערזענלעכע אינֿפָארמַאציע וועט זיין געגעבן ַארויס פֿון די ַאגענטור בלויז אין לויט מיט ָאנווענדלעך שטַאט און פֿעדעראַלע געזעץ.
דער דירעקטָאר פֿון אָ ּפערַאטיָאנס פֿון די בָארד ,ליגנדיק אין  ,328 Schenectady, State Streetניו יָארק  ,)877-632-4996( 12305איז בֿפרט פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די וישַאלט פֿון ַאגענטור רעקָארדס מיט פֿ
ערזענלעכע פֿאָדערער אינֿפָארמַאציע.
דורכפַֿאל צוצושטעלן די געבעטענע אינֿפָארמַאציע אויף דעם פָֿארעם וועט נישט רעזולטאירן אין די אָ ּפלייקענונג פֿון אייער פָֿאדערןָ ,אבער קען פַֿארהַאלטן די ּפרַאסעסינג פֿון אייער פָֿאדערן .די פֿרייװיליקע צושטעל
פֿון אייער סאציאַל סעקוריטי נומער דערלויבט די בָארד זיכער צו מאַכן ַאז אינֿפָארמַאציע איז ֿפַארבונדן מיט ,און שנעל ַאקציע איז גענומען ,אויף אייער פָֿאדערן.
 HIPAAאָןזאָג ּ -כדי צו בַארעכטיקן ַאן ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס פָֿאדערן(4)(a) ,-a WCL13און  12 NYCRR 325-1.3דַארפֿן געזונט זָארגן ּפרַאוויידערז קעסיידער פָֿארצולייגן מעדיציניש רעקאָרדס פֿון בַאהַאנדלונג
מיט די בָארד און די טרעגער ָאדער דעם בַאלעבָאס .לויט ,45 CFR 164.512 די לעגַאל פֿארלאַנגט מעדיציניש בַאריכטע זענען ּפָאטער פֿון  HIPPA’sבַאגרענעצונגען ֿפַאר ַאנטּפלעקונג פֿון געזונט אינֿפָארמַאציעס.

)C-121 (1-11פַֿארקערט

IF YOU HAVE QUESTIONS OR NEED ADVICE ABOUT
YOUR CLAIM, YOU MAY CALL OR VISIT THE NEAREST
OFFICE OF THE WORKERS’ COMPENSATION BOARD.

אויב איר הָאט ֿפראגן ָאדער דַארֿפט עצה וועגן אייער פָֿאדערן ,איר קענט רופֿן ָאדער
בַאזוכן די נענסטע ביוראָ פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג בָארד.

