ַארױסזָאג פֿ ּון רעכט ()DBL

ניו יָארק שטַאט דיסַאביליטי בענעֿפיטס
אױב איר קענען ניט ַארבעטן צּוליב אַ ניט-אַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרַאנקַײט ָאדער הֿפסד,
איר מעגן זַײן בַארעכטיקט צּו דיסַאביליטי בענעֿפיטס.
1.אַײער ַארבעטגעבער דַארף לױט געזעץ אַײך צּושטעלן ֿפַאר צָאלּונג פֿ ּון דיסַאביליטי בענעֿפיטס ֿפַאר זַײנע ַארבעטער.
2.מען בַאצָאלט געזעצלעכע דיסַאביליטי בענעֿפיטס ֿפַאר קײן ניטַ-ארבעט בַאצױגן הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט (ַארַײנגענּומען דיסַאביליטי משום
שווַאנגערשַאֿפט)ָ ,אנהײבן אין 8טן קָאנסעקוטיװער טָאג פֿ ּון דיסַאביליטי .מען קענען בַאצָאלן בענעֿפיטס ביז  26װָאכן .די גַאנצע סּומע פֿ ּון
ֿפַארבינדן בַאצָאלטע משּפחה אּון דיסַאביליטי לױב ַאן ַארבעטער מעג נעמען אין אַ  52קָאנסעקוטיװע װָאכן ּפעריָאד מעג ניט ַאריבערגײן
 26װָאכן .בענעֿפיט צָאלּונגען זַײנען בַאזירט אױף אַײער דּורכשניטלעך װָאכנדיק לױנען ֿפַאר די ַאכט װָאכן בַאלדיק ֿפריערדיקער צּו אַײער
דיסַאביליטי ,אּון זַײנען סָאביקט צּו דעם מַאקסימּום דערלױבט ב ַײ געזעץ ,אּון זַײנען סָאביקט צּו דעם מַאקסימּום דערלױבט ב ַײ געזעץ אין
ווירקּונג ָאן ערשטן טָאג פֿ ּון דיסַאביליטי .אַײער ַארבעטגעבער ָאדער יּוניָאן מעג צּושטעלן ֿפַארשיידענע בענעֿפיטס װָאז זַײנען לּפחות ַאז
גינציק ַאז געזעצלעכע בענעֿפיטס לױט אַ בַאוויליקט דיסַאביליטי בענעֿפיטס ּפלַאן ָאדער הסּכמה.
ּ3.כדי צּו קלײם בענעֿפיטס איר דַארֿפן ֿפָארלײגן שריֿפטלעך בַאמערקּונג אּון בַאווַײז פֿ ּון דיסַאביליטי ( )Claim Form DB-450מיט אַײער
ַארבעטגעבער ָאדער דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער געהײסן אּונטן במשך  30טעג פֿ ּון ערשטן טָאג פֿ ּון אַײער דיסַאביליטיָ ,אדער גַאנץ ָאדער
אַ טײל פֿ ּון אַײער קלײם מעג זַײן אָ ּפװגעַארֿפט .אין קײן געשעעניש דַארף איר װַארטן מער װי  26װָאכן פֿ ּון די דַאטע צּו ֿפָארלײגן אַ קלײם.
איר מעגן בַאקּומען  Form DB-450פֿ ּון אַײער ַארבעטגעבער ,זַײן ֿפַארזיכערּונג טרעגער ,אַײער געזּונטערהַײט אָ ּפהיטּונג צּושטעלער
ָאדער ב ַײ קָאנטַאקטירן דעם ( .Workers’ Compensation Boardזע ַאדרעס אּון טעלעֿפָאן נּומער אּונטן) .ניט איבערנעמען ַאז אַײער
ַארבעטגעבער הָאט ֿפָארגעלײגט אַ קלײם אין אַײער נָאמען; קלײם ֿפָארלײגן איז אַײער ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט.
4.איר זַײנען בַארעכטיקט צּו זַײן בַאהַאנדלט ב ַײ קײן דָאקטער ,קיראָ ּפרַאקטָאר ,ציינדָאקטער ,קרַאנקן-שוועסטער-הײבַאםּ ,פָאדריַאטיסט
ָאדער סייקָאלָאדזשיסט איר אױסקלַײבן .ניט ענלעך מיט ַארבעטגעבער ֿפַארגיטיקּונג ,אַײער מעדיקַאל רעכענּונגען װעלן ניט זַײן בַאצָאלט
ב ַײ אַײער ַארבעטגעבער ָאדער דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער ,סַײדן אַײער ַארבעטגעבער אּוןָ/אדער יּוניָאן צּושטעלט דעם צָאלּונג פֿ ּון
מעדיקַאל רעכענּונגען לױט אַ בַאוויליקט דיסַאביליטי בענעֿפיטס ּפלַאן ָאדער הסּכמה.
5.מען װעט אַײך גלַײך בַאצָאלן דיסַאביליטי בענעֿפיטס ב ַײ דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער ,ניט דּורך אַײער ַארבעטגעבער ,סַײדן אַײער
ַארבעטגעבער איז אַ בַאוויליקט זעלבסטֿ-פַארזיכערער.
6.אױב אַײער ַארבעטגעבער ָאדער דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער הַאלט ַאז איר זַײנען ניט בַארעכטיקט צּו צָאלּונג פֿ ּון דיסַאביליטי
בענעֿפיטס ,זײ דַארֿפן אַײך שיקן ַאן אָ ּפװַארֿפן בַאמערקּונג ,במשך  45טעג פֿ ּון ֿפָארלײגן אַײער קלײם ,אַײך דערקלערן די סיבות
ֿפַארװָאס מען װעלן אַײך ניט בַאצָאלן די בענעֿפיטס .אױב איר זַײנען ניט מסּכים מיט זַײן אָ ּפװַארֿפן ,איר הָאבן אַ געזעצלעך רעכט צּו
בעטן ַאן איבערקּוקן פֿ ּון אָ ּפװַארֿפן ב ַײ דעם  .Workers’ Compensation Boardװיכטיק :אױב במשך  45טעג פֿ ּון ֿפָארלײגן איר בַאקּומען
ניט בענעֿפיטס אּון בַאקּומען ניט אָ ּפװַארֿפן בַאמערקּונג (ּ ,)Form DB-451פּונקטּועל קָאנטַאקטירן דעם Workers’ Compensation
 Boardאין אּונטן טעלעֿפָאן נּומער.
7.אױב אַײער דיסַאביליטי איז אַ רעזּולטַאט פֿ ּון ַאן אױטאָ צּוֿפַאל אּון איר הָאבן ֿפָארגעלײגט אַ קלײם ֿפַאר ניט-שּולד בענעֿפיטס ,איר
מּוזן אױך ֿפָארלײגן אַ קלײם (ֿ )Form DB-450פַאר דיסַאביליטי בענעֿפיטס .אױב איר ֿפָארלײגן ניט ֿפַאר דיסַאביליטי בענעֿפיטס ,דעם
ניט-שּולד ֿפַארזיכערער מעג ניט ֿפַארקלענערן אַײער ניט-שּולד צָאלּונגען .װיכטיק :אין די ֿפַאלן ,אױב איר זַײנען ניט בַארעכטיקט צּו
דיסַאביליטי בענעֿפיטס ,בַאלדיק רָאטן דעם ניט-שּולד ֿפַארזיכערּונג טרעגער.
8.אַײער ַארבעטגעבער מעג ניט אַײך בעטן צּו אָ ּפזָאגן אַײער רעכט אױף דיסַאביליטי בענעֿפיטס אּון ניט ַאראָ ּפרעכענען מער װי  60סענטן
אַ װָאך (סַײדן די װַײטערדיק בַײשטַײער איז אַ טײל פֿ ּון אַ בַאוויליקט ּפלַאן) פֿ ּון אַײער צָאלּונג צּו בַײשטַײערן צּום צָאלּונג פֿ ּון דיסַאביליטי
בענעֿפיטס ֿפַארזיכערּונג ּפרעמיּומס .איר קענען ניט זַײן אױסגעשריבן ָאדער דיסקרימינירט ֿפַאר ֿפָארלײגן אַ קלײם ֿפַאר דיסַאביליטי
בענעֿפיטס.
אױב איר הָאבן שוועריקַײטן צּו בַאקּומען אַ קלײם ֿפָארמע ָאדער דַארֿפן הילף עס ָאנֿפילןָ ,אדער אױב איר הָאבן קײן ַאנדערע ֿפרַאגעס ָאדער
ּפרָאבלעמען װעגן אַ ניטַ-ארבעט הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט ,קָאנטַאקטירט קײן ָאֿפיס פֿ ּון דעם .Workers’ Compensation Board
די אינֿפָארמַאציע איז אַ ֿפַארּפשוטער ּפרעזענטירּונג פֿ ּון אַײערע רעכט ַאז בַאדַארֿפט ב ַײ אָ ּפטיילּונג
 229פֿ ּון דעם דיסַאביליטי אּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיט געזעץ .אַײער ַארבעטגעבער
דיסַאביליטי בענעֿפיטס ֿפַארזיכערּונג טרעגער איז:
ַארַײנלײגן נָאמעןַ ,אדרעס אּון טעלעֿפָאנ נּומער פֿ ּון  DBטרעגער

)

ֿפַארשרַײבט ב ַײ דעם ֿפָארזיצער,
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Workers’ Compensation Board, Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029
קליענט בַאדינּונגwww.wcb.ny.gov • (877) 632-4996 l :

די ַאגענציע געב ַארבעט אּון דינט מענטשן מיט דיסַאביליטיס ָאן דיסקרימינַאציע

