NYS Workers’ Compensation Board, PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205
סטעיטווידע פַֿאקס ליניע(877) 533-0337 :
קָאסטומער סערוויס(877) 632-4996 :

די ַאגענטור באַשעפֿטיקט און באַדינט מענטשן
מיט דיסַאביליטיז ָאן דיסקרימינַאציע.

שטַאט פֿ ּון ניו יָארק

ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד
אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר שיי ַעך-עפֿענען פֿון אייער פָֿאדערן ,מער ווי זיבן יָאר נָאך ומגליק

מיטטיילונג :דעם פָֿארעם מוז זיין ַארַײנגעגעבן תיכף מיט די פֿאַרזיצער ,אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד ,צוזַאמען מיט דעם רעפּאָרט פֿונעם ַאטענדינג דָאקטער
(פָֿארעם  )C-27אויב פֿארלאנגט ,אין די דיסטריקט אָ פֿיס וווּ די פַֿאל איז געווען פֿאַרמאַכט .אינֿפָארמַאציע אויף די פַֿארקערט זיי ַט מוז זיין פַֿארענדיקט.
ענטֿפערט ַאלע ֿפראגן אינגאַנצען  -שרייבט קלאַר ָאדער דרוקט
 WCBפַֿאל נומער

סָאשַאל סעקּוריטי
נּומער פֿונעם פָֿאדערער

דאַטע פֿון ומגליק

 .1נאָמען פֿונעם געשעדיקטן

געבורטס טאָג

מין

וווינונג נומער

יצטיקַ אדרעס

 .2בַאלעבָאס (אין צייט פֿון ומגליק) _________________________________________________________________________________
ַאדרעס_________________________________________________________________________________________________ 
 .3ווען הָאט איר צולעצט געַארבעט ֿפַאר דעם בַאלעבָאס? __________________________________________________________________
 .4נָאמען פֿונעם איצטיק ַאטענדינג דָאקטער ____________________________________________________________________________
ַאדרעס_________________________________________________________________________________________________ 
 .5אויב דער געשעדיקטער ָאנגעשטעלטער איז געשטָארבן ,געבן די דַאטע פֿון טויט__________________________________________________
 .6מין פֿון שָאדן ______________________________________________________________________________________________
 .7געבט סּפעציפֿיש סיבות פֿאַר ווָאס איר ווילט שיי ַעך-עֿפענען אייער פַֿאל ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 .8רעקָארדס פֿון מעדיציניש בַאהַאנדלונגן זינט דעם ומגליק (מאַכט אַ רשימה פֿון ַאלע דאקטוירים און שּפיטָאלנ):
דָאקטער ָאדער שּפיטָאל

צייט

ַאדרעס
פֿ ּון

צּו

פֿ ּון

צּו

פֿ ּון

צּו

.9זענט איר צום ערשט צוגעשטעלט געװאָרן מיט קיין אַ ּפַארַאט ָאדער מַאכשער ֿפַאר אייער שָאדן ָאדער האָבט באַקוםען בַאהַאנדלונגן

אין דער צייט פֿון דעם ומגליק? ¨ . .....................................................................................................................................יא ¨ניין
( )aאויב "יאָ  ",ווערהאָט עס צוגעשטעלט און בַאצָאלט ֿפַאר עס? ___________________________________________

( )bאיז ַאזאַ אַ ּפַארַאט פַֿארביטן ָאדער פַֿארריכט געװָארן? ¨ . ............................................................................................יא ¨ניין
( )cאויב "יאָ  ",דורך וועמען און אויף ווָאסער דַאטע? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
.10האָבט איר באַקיםען קיין מעדיציניש ָאדער כירורגיש בַאהַאנדלונג ָאדער שּפיטָאל זָארגן װאָס איז אייך צוגעשטעלט געוואָרן דורך
דעם בַאלעבָאס ָאדער דעם פַֿארזיכערונגס טרעגער אין די לעצטע  8יָאר? .....................................................................

¨יא ¨ניין

.11איז דער אַ ּפַארַאט ָאדער די קינסטלעך אַ ּפּפליַאנסע זוגעשטעלט ָאדער ֿפַארריכט געוואָרן דורך דעם בַאלעבָאס ָאדער דעם פֿ
ַארזיכערונגס טרעגער אין די לעצטע  8יָאר? .............................................................................................................

¨יא ¨ניין

 .12צי הָאבט איר געקלאַגט קעגן ווער עס איז אנדערש ווי ַאריי ַנגעבן אַ פֿאָדערן ֿפַאר פַֿארגיטיקונג ווי אַ רעזולטַאט פֿון אייער ומגליק?
אויב "יאָ  ",עןטףערט די פֿאלגענדע:

¨יא ¨ניין

נָאמען און ַאדרעס פֿונעם ַאדווָאקַאט
סכום פֿון ויסגליי ַך$ :

טָאג פֿון ויסגליי ַך_
לייגט פָֿאר אַ קאָ ּפיע פֿוןויסגליי ַך דאָקומענטן ,אויב בנימצא.

(1-11) C-25

C-25

(פַֿארענדיקט די אינֿפָארמַאציע אויף די פַֿארקערט זיי ַט)

C-25

C-25

C-25

C-25

C-25

 .13איז קיין פַֿארגיטיקונג געצָאלט געװאָרן צו אייך אין די לעצטע  8יָאר? ¨ ................................................................................יא ¨ניין

_

אויב "יאָ  ",געבט אַן די פֿאלגענדע אינֿפָארמַאציע:

( )aווען איז די לעצטע צָאלונג געמאכט געװאָרן? _____________________________________________________
( )bפֿון וועמען? ___________________________________________________________________________

( )cהָאבט איר בַאקומען גריןגערע ופֿגַאבן?¨ .................................................................................................................יא ¨ניין
( )dאויב יאָ צו ( ,)cהאָבט איר דערהאַלטן בענעפֿיץ ֿפַאר פַֿארמינערט הַאכנָאסע? ¨ ..............................................................יא ¨ניין
 .14הָאבט איר געליטן קיין אַנדערע שָאדן זינט די סָאף פֿון אייער פַֿאל? ¨ .................................................................................יא ¨ניין

_

אויב "יאָ  ",עןטףערט די פֿאלגענדע:

( )aמין פֿון ַאזאַ שָאדן _______________________________________________________________________
( )bדַאטע פֿ ּון ומגליק _______________________________________________________________________
( )cנָאמען פֿונעם בַאלעבָאס___________________________________________________________________
(d)  W.C.Bפַֿאל נומער _____________________________________________________________________
( )eלעצטע טָאג פֿון פֿאַרהער __________________________________________________________________

ַ .15ארבעט איר איצט? ¨ .................................................................................................................................................יא ¨ניין
אויב איר האָבט נישט אַרבעט איצט ,זענט איר ויסגעדינט? ¨ ...........................................................................................יא ¨ניין
אויב איר האָבט ארבעט איצט ,געבט אַן די פֿאָלגענדע אינֿפָארמַאציע:

( )aנָאמען פֿונעם לעצטן בַאלעבָאס ______________________________________________________________
ַאדרעס____________________________________________________________________________ 
 U.I. NYSרעגיסטרַאציע נומער פֿונעם בַאלעבָאס (אויב באַקאַנט) _____________________________________
( )bווען האָט די איצטיקע צייט פֿון דיסַאביליטי אנגעהויבן? ______________________________________________
(דַאטע)
( )cגעבט אַן ערשטער און לעצטע דַאטע װאָס איר הָאט געסרבעט אויף דער שטעלע גלייך איידער די איצטיקע דיסַאביליטי:
_

ערשטער טָאג געאַרבעט

לעצטע טָאג געאַרבעט

( )dבאקומט איר דיסעביליטי בענעפֿיץ ֿפַאר אייער איצטיקע צייט פֿון דיסַאביליטי?¨ ..............................................................יא ¨ניין
אויב "יא ",פֿון וועמען? __________________________________________________________________

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.

כסימע פֿונעם
ֿפָאדערער

טעלעֿפָאן נומער

דייטעד

ּפָאסט ַאדרעס
וויכטיק
מע מוז באַקומען דערלויבעניש פֿון די ֿפַארזיצער ,אַרבעטער פַֿארגיטיקונג בָארד ,איידער בַאקומען מעדיציניש בַאהַאנדלונגן ָאדער צושטעלןַ .אנדערש,
דער פָֿאדערער וועט זיין פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די מעדיציניש בַאהַאנדלונגן ָאדער צושטעלן.
ָאנזָאג לויט די ניו יארק פּערזענלעכע ּפריווַאטקייט שוץ געזעץ (ּפובליק אָ פֿפֿיסערס געזעץ ַארטיקל 6 )Aאון די פֿעדעראַל ּפריווַאטקייט אקט פֿון 1974
(.)5 U.S.C. § 552a
די אויטָאריטעט פֿון די ארבעטער פַֿארגיטיקונג רַאט (רַאט) צו בעטן אז קלַאימַאנטס זָאלן צושטעלן ּפערזענלעכע אינפָֿארמאציעס ,אריינגערעכנט זייער סאָ
ציאל זיכערקייט נומער ,שטאמט פֿון די רַאט'ס אויספָֿארשונג אויטָאריטעט אונטערם ארבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ,(WCL) § 20 און זיין אדמיניסטראטיווער
אויטָאריטעט אונטער  .WCL § 142די אינֿפָארמַאציעס זענען געזאַמלט צו העלֿפן די רַאט אין ויספָֿארשן און פַֿארווַאלטן פָאדערן אויף די מערסט ווירקעוודיקע
שטייגער מעגלעך און צו העלֿפן די רַאט צו הַאלטן ּפינטלעך רעקָארדס פֿון די פָֿאדערן .צושטעלן ײער סאציאל זיכערהייט נומער צו די רַאט איז ווַאלַאנטערי .עס
איז דאָ קיין שטרָאף ֿפַאר דורכפַֿאל פֿון צושטעלן ֿפון ײער סאָציאַל זיכערהייט נומער אויף דעם פָארעם .דָאס וועט נישט ענדיקן אין אַ אָ ּפלייקענונג פֿון ײער פֿ
ָאדערן ָאדער אַ רעדוקציע אין בענעפיץ .די רַאט וועט בַאשיצן די קַאנפַֿאדענשיַאלַאטי פֿון ַאלע פּערזענלעכע אינֿפָארמַאציעס אין זיין פַֿארמעגן ,און ַאנטּפלעקן עס
בלויז אין פַֿארלענגערונג פֿון זיין בַאַאמטער דוטיז און אין לויט מיט ָאנווענדלעך שטַאט און פֿעדעראַל געזעץ.
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.

)C-25 (1-11פַֿארקערט

www.wcb.ny.gov

