טיעטס קראָי וינ
ץיֿפענעב יטַאליבַאסיד רַאֿפ ןרעדרָאֿפ ןוֿפ זייווַאב ןוא ץיטָאנ
לייענט די ינסטרַאקשַאנז אויף בלַאט צוויי ( )2אָ ּפגעהיטדיק צו ויסמיידן אַ פַֿארהַאלטן אין ּפרַאסעסינג .איר דַארֿפט ענטֿפערן ַאלע ֿפראגעס אין טייל  Aאון
ט-זָארג ּפרַאוויידערז דַארֿפן פַֿארענדיק ן טייל  Bאויף בלַאט.2
ֿפראגעס  1ביז  3אין טייל  .Bגעזונ 
  טייל  - Aקלַאימַאנט'ס אינֿפָארמַאציעס (ביטע שריי ַבן אין הויּפט אותיות ָאדער דרוקן)
			

 .1לעצטע נאַמען:

מי:

ערשטע נאַמען		 :

							
ּ .2פָאסט ַאדרעס (גַאס & וווינונג'ס :) #
מעדינע:

שטָאט:

ד
ּ פָאסט קָא 

			
ט:
 בליצּפָאס 
				
 .3טעלעפָאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:
 .6מין ¨ זכר ¨ וויי ַבלעך
/
/
 .5געבורסטָאג:
 .4סאָציאַל זיכערהייט נומער:

 .7בַאשריי ַבט ייער דיסַאביליטי (אויב שָאדן ,זָאגט אויך ווי  ,ווען און וווּ עס איז געווען):
									
¨ ניין
¨ יא
הָאט איר געאַרבעט אויף דעם טָאג?:
/
/
 .8דַאטע ווען איר זענען געוואָרן פַֿארקריּפלט:
/
/
¨ ניין אויב יאָ  ,דַאטע ווען איר זענט צוריקגעקומען צו ַארבעט:
¨ יא
האָבט איר ײך ערהוילט פֿון דער דיסַאביליטי?:
		
האט איר זינט דעמָאלט געארבעט ֿפַאר לוין ָאדער נוצן? ¨ :יא ¨ ניין אויב יאָ  ,מַאכט אַ רשימה פֿון די דַאטעס:
.9נָאמען פֿון דער לעצטער בַאלעבָאס איידער ײער דיסַאביליטי .אויב מער ווי איין בַאלעבָאס אין די לעצטע ַאכט ( )8ווָאכן ,מַאכט אַ רשימה ֿפון ַאלע בַאלעבַאטים.
דורכשניטלעך ווָאכנדיק לוין איז באזירט אויף ַאלע לוינער פַֿארדינט אין די לעצטע ַאכט ( )8ווָאכן װָאס איר הָאט געאַרבעט.
לעצטע בַאלעבָאס איידער ײער דיסַאביליטי
ַאדרעס

פֿירמע ָאדער הַאנדל נָאמען

צייט פֿון בַאשעפֿטיקונג
טעלעפָאן נומער

ערשטע טאָג
חודש

אַנדערע בַאלעבָאס (בעשַאס לעצטע ַאכט ( )8ווָאכן)
ַאדרעס

פֿירמע ָאדער הַאנדל נָאמען

			
 .10מיין ַארבעט איז ָאדער איז געווען:

ךַאפ

דורכשניטלעך ווָאכנדיק לוין
(ַאריי ַננעמען בָאנוסעס ,עצות,
קַאמישַאנז ,גליי ַך ווערט פֿון
ַאקקָאממָאדַאטיָאן ,דירעגעלט,
אַאז''וו).

טָאג

יָאר

לעצטע טָאג געאַרבעט
חודש

טָאג

יָאר

צייט פֿון בַאשעפֿטיקונג
טעלעפָאן נומער

ערשטע טאָג

לעצטע טָאג געאַרבעט

חודש

טָאג

יָאר

חודש

טָאג

יָאר

חודש

טָאג

יָאר

חודש

טָאג

יָאר

דורכשניטלעך ווָאכנדיק לוין
(ַאריי ַננעמען בָאנוסעס ,עצות,
קַאמישַאנז ,גליי ַך ווערט פֿון
ַאקקָאממָאדַאטיָאן ,דירעגעלט ,אַאז''וו).

		
 .11יוניאן מיטגליד¨ :יא ¨ניין אויב "יא":

רעמונ עקיטרָא רעדָא דנַאברַאפֿ ןופֿ ןעמָאנ

 .12הָאבט איר געֿפָארדערט ָאדער באקומען ַארבעטלָאזיקיי ַט איידער ײער דיסַאביליטי? ¨יא ¨ ניין
	אויב איר הָאט נישט געֿפָארדערט ָאדער אויב איר הָאט געֿפָארדערט ָאבער נישט באקומען ַארבעטלָאזיקייטֿ-פארזיכערונגס בענעפיטן נאך דעם לעצטע טאָג
				
װָאס איר הָאט געארבעט ,דערקלערן אינגאנצען פארוואס נישט:
									
			
אויב איר הָאט בַאקומען ַארבעטלָאזיקייט בענעפיץ ,שריי ַבט ַאראָ ּפ ַאלע ּפיריַאדען ֿפַאר ווָאס איר הָאט עס באקומען :
									
ֿ .13פַאר די צייט פֿון דיסַאביליטי באַדעקט דורך דעם פָאדערן:
		  .Aבאַקומט איר לוין ,געהאַלט אָדער צעשיידונגס-צָאלן? ¨ יא ¨ ניין
		  .Bבַאקומט ָאדער פָאדערט איר:
 .2בַאצָאלט משּפחה לָאזן? ¨יא ¨ ניין
			 ַ .1ארבעטלָאזיקייטס-בענעפיץ? ¨יא ¨ ניין
			 ַ .3ארבעטערס פַֿארגיטיקונג ֿפַאר ַארבעט-פֿאַרבונדןע דיסַאביליטיס? ¨יא ¨ניין
ָאדער פּערזענליכער שָאדן מיט אַ דריטע זייט? ¨יא ¨ניין
			  .4קיין-שולד מָאטָאר פָֿארמיטל ומגליק? ¨יא ¨ניין
¨ ניין

			  .5לַאנג-צײט דיסַאביליטי אונטער די פֿעדעראַלע סאָציאל סעקוריטי אַקט ֿפַאר  די דָאסיקע דיסַאביליטי? ¨יא
		 אויב "יא" איז געטיקט אין ַאבי ווָאס פֿון די ּפונקטן אין  ,13פַֿארענדיקט דאָס פֿאָלגענדיקע:
/
/
צו:
/
/
ֿ  פַאר דער צייט ֿפון:
		
		 איך הָאב ¨ :באַקומען ¨ געֿפָארדעט פֿון:
.14אין דעם יָאר ( 52ווָאכן) איידער ײער דיסַאביליטי הָאט אנגעהויבן ,הָאבט איר באַקומען דיסַאביליטי בענעפיץ ֿפַאר אַנדערע ּפיריַאדען פֿון דיסַאביליטי? ¨ יא ¨ ניין
/
/
ביז:
/
/
ֿפון:
אויב יאָ  ,בַאצָאלט דורך:
ניין
יא ¨
 .15אין דעם יָאר ( 52ווָאכן) איידער ײער דיסַאביליטי הָאט אנגעהויבן ,הָאבט איר בַאקומען בַאצָאלט משּפחה לָאזן? ¨
/
/
ביז:
/
/
ֿפון:
אויב יאָ  ,בַאצָאלט דורך:
.16אויב איר זענט געווען פַֿארקריּפלט בשעת ײער בַאשעפֿטיקונג ָאדער אין פֿיר ווָאכן פֿון ײער לעצטעַארבעטס-טָאג ,הָאט ײער בַאלעבָאס יי ַך צוגעשטעלט ײער
רעכט אונטער דעם דיסַאביליטי געזעץ אין  5טעג פֿון ײערמעלדן ָאדער בעטן ֿפַאר דיסַאביליטי פֿארעם? ¨ יא ¨ ניין
דערמיט פָֿאדער איך דיסַאביליטי-בענעפיץ און בַאוויי ַז ַאז איך בין געווען פַֿארקריּפלט ֿפַאר די צייט באַדעקט דורך דעם פָֿאדערן .איך הָאב געלייענט די אינסטרוקציעס אויף בלַאט
 2פֿון דעם פָֿארעם און ַאז די פֿריערדיקען דערקלערונגעןַ ,אריי ַנגערעכנט באַגלייטעטע דערקלערונגען ,זענען ,לויט מיין בעסטער וויסן ,עמעסדיק און גַאנץ.
טנַאמיַאלק ןופֿ עמיסכ

עטאַד

אַ ּפערזָאן קען אונטערשרייבן אין נָאמען ֿפון דער ָאנגעשטעלטער נָאר אויב ער ָאדער זי איז לעגַאל בַאשטעטיגט דערצו און דער ָאנגעשטעלטער איז א מינדעריָאר,גייסטיש קַאליע
ד אויב געחתמעט דורך עמעצער ַאנדערש ווי קלַאימַאנט ,דרוקט די אינֿפָארמַאציעס אונטן און פַֿארענדיקט און לייגט ֿפָאר פָֿארעם ,QC-110A קלַאימַאנט'ס
ָאדער ינקאַ ּפַאסיטייטי 
דערלויבעניש צו ויסזָאגן ַארבעטערס פַֿארגיטיקונגס רעקָארדס.
טנַאמיַאלק ןופֿ ןעמָאנ ןיא

 1ןופֿ  2טַאלב )DB-450Y (1-20

סערדַא

טנַאמיַאלק וצ תוכייש

טייל  - Bגעזונט ּפרַאוויידערז דערקלערונג

(ביטע דרוקן ָאדער טיּפן)

די געזונט ּפרַאוויידערז דערקלערונג דַארפֿ זיין גאָר ָאנגעפילט .דער בַאלייטענדע געזונט ּפרַאוויידער דַארפֿ ָאנפילן און צוריקשיקן צום קלַאימַאנט אינמיטן זיבן ( )7טעג פֿון ווען
ס דַאטע .אויב דיסַאביליטי איז געֿפירט דורך ָאדער ופֿגעקומען אין שווַאנגערשאַ פֿט ,שריי ַבט ַאראָ ּפ די
זיי הָאבן באַקומען דעם פָֿארעםֿ .פַאר נומער  ,7-dאיר דַארֿפט געבן אַן אָ ּפשַאצונג 
געשאצטע אנקומען טאָג אין נומער  .7-eניט-דערענדיקטע ענטֿפערס קענען פַֿארהַאלטן צָאלונג פֿון בענעפיץ.

			

 .1לעצטע נאַמען:

מי:

ערשטע נאַמען		 :

 .3געבורסטָאג:
 .2מין ¨ זכר ¨ וויי ַבלעך 	
		
דיַאגנָאסיס קָאד:
					
 .4דיַאגנָאסיסַ/אנַאליסיס:
							
 .aסימּפטָאמע פֿון קלַאימַאנט:
									
							
 .bאָביעקטיווע דערגייונגען:
									
/

 .5קלַאימַאנט אין שּפיטָאל? ¨ :יא ¨ ניין
 .6אָ ּפערַאציע אַנגעוויזן? ¨ :יא ¨ ניין
.7

ֿפון:

/

		
 .aסָארט

/

ביז:

/
ע
 .bדאַט 

ּפלָאמבירט דַאטעס ֿפַאר די פֿאלגענדע

/
/

/


/
חודש

יָאר

טָאג

 .aדַאטע פֿון ײער ערשטער בַאהַאנדלונג ֿפַאר דעם דיסַאביליטי
 .bדַאטע פֿון ײער לעצטע בַאהַאנדלונג ֿפַאר דעם דיסַאביליטי
ע קלַאימַאנט הָאט נישט געקענט ַארבעטן וויי ַל פֿון דעם דיסַאביליטי
 .cדַאט 
.dדַאטע קלַאימַאנט וועט ווידער קענען ַארבעטן (אפילו אויב עס איז היּפש קשיא ,שַאצט די
דַאטע) ויסמיידן נוצן פֿון ווערטער ַאזאַ ווי אומבַאקַאנט ָאדער ַאנדיטערמינד.

.eאויב פֿארבונדן מיט שווַאנגערשַאפט ,ביטע טיקען דאָס קעסטל און ּפלָאמבירן אויס
די דַאטע

¨ געשאצטע אנקומען טָאג ָאדער ¨

פַֿאקטיש אנקומען טָאג

.8לויט ײער מיינונג ,איז די דיסַאביליטי דער רעזולטַאט פֿון אַ שָאדן ווָאס איז ּפַאסירט וויי ַל פֿון און אין די לויף פֿון בַאשעפֿטיקונג ָאדער אַן ַאקיאַ ּפיישַאנַאל
קרַאנקיי ַט?

¨ יא

¨

ניין

אויב "יא" ,איז פָארעם  C-4געווען פָֿארגעלייגט צו די רַאט?

¨ יא

¨

ניין

ַ:א ןיב ךיא זַא זַייווַאב ךיא
)עקרעשוקַא-עינַאינ ,טסיגָאלָאשטיסּפ ,טסירטַאידָאּפ ,רעטקָאדנייצ ,רָאטקַארּפָארישט ,רעטקָאד(

ןופֿ טַאטש יד ןיא דעיפֿיטרעס רעדָא דעסנעסיל

תויתוא טּפיוה ןיא ןעמָאנ ס'רעדייווַארּפ ןגרָאז-טנוזעג
סערדַא ס'רעדייווַארּפ ןגרָאז-טנוזעג

עמיסכ ס'רעדייווַארּפ ןגרָאז-טנוזעג

רעמונ שינעביולרעד

עטאַד
רעמונ ןָאפעלעט

וויכטיק ָאנזָאג צו קלַאימַאנט  -לייענען די ינסטרַאקשַאנז זָארגעוודיק
צום באַמערקונג :איר זאלט נישט ּפלָאמבירן אויס אַ דַאטע און פָארלייגן דעם פָארעם איידער ײער ערשטער דַאטע פֿון דיסַאביליטיֿ .פַאר ײער פָֿאדערן צו
װערן בעַארבעט ,טייל  Aאון  Bדַארֿפן זיין געענדיקט.
 .1ויב איר נוצט דעם פָֿארעם וויי ַל איר זענט געװָארן פַֿארקריּפלט בשעת איר זענט געווען ָאנגעשטעלט ָאדער איר זענט געווארן פַֿארקריּפלט אין פֿיר ( )4ווָאכן
נָאך די טערמַאניישַאן פֿון בַאשעפֿטיקונג  ,ײער געענדיקט פָֿאדערן זָאל זיין ַאריי ַנגעשיקט ין דריי ַסיק ( )30טעג פֿון ײער ערשטער דַאטע פֿון דיסַאביליטי
צו ײער בַאלעבָאס ָאדער ײער לעצטע בַאלעבָאס' פַֿארזיכערונגס-טרעגער .איר קענט געֿפינען דעם דיסַאביליטי פַֿארזיכערונגס-טרעגער פֿון ײער בַאלעבָאס
אויף די וועבזייטל פֿון די ַארבעטערס פַֿארגיטיקונג'ס רַאט ,www.wcb.ny.gov ,ניצן די בַאלעבָאס קַאווערידזש זוכן.
 .2אויב איר נוצט דעם פָֿארעם וויי ַל איר זענט געװָארן ֿפַארקריּפלט נָאך מער ווי פיר ( )4ווָאכן פֿון ַארבעטלָאזיקייט ,ײער געענדיקט ֿפָאדעם מוז װערן
ַאריי ַנגעשיקט צו .Workers’ Compensation Board, Disability Benefits Bureau, PO Box 9029, Endicott, NY 13761‑9029 :אויב איר הָאט
ע  ,13.B.3ביטע פַֿארענדיקן און צוטשעּפען פָֿארמע DB.450.1-
געענטפֿערט "יא" אויף פֿראג 
אויב איר בַאקומעט קײן ענטפֿער אין  45טעג ָאדער אויב איר הָאבט ֿפראגעס וועגן ײער דיסַאביליטי בענעפיץ פָֿאדערן ,ביטע ָאנקלינגען דעם פֿ
ַארזיכערונגס‑טרעגער פֿון ײער בַאלעבָאס .אַאר ַאלגעמיינע אינֿפָארמַאציע וועגן דיסַאביליטי בענעפיץ ,ביטע בַאזוכן ָ www.wcb.ny.govאדער ָאנקלינגען דעם
רַאט'ס דיסַאביליטי בענעפיץ ביורָאו אויף .(877) 632-4996
ָאנזָאג לויט די ניו יארק פּערזענלעכע ּפריווַאטקייט שוץ געזעץ (ּפובליק אָ פֿפֿיסערס געזעץ ַארטיקל  )6Aאון די פֿעדעראַל ּפריווַאטקייט אקט פֿון  .)5 U.S.C. § 552a( 1974די אויטָאריטעט פֿון די
ארבעטער פַֿארגיטיקונג רַאט (רַאט) צו בעטן אז קלַאימַאנטס זָאלן צושטעלן ּפערזענלעכע אינפָֿארמאציעס ,אריינגערעכנט זייער סאָציאל זיכערקייט נומער ,שטאמט פֿון די רַאט'ס אויספָֿארשונג אויטָאריטעט
אונטערם ארבעטער פַֿארגיטיקונגס געזע ץ  ,(WCL) § 20און 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 ד
אָ קיין שטרָאף ֿפַאר דורכפַֿאל פֿון צושטעלן ֿפון ײער סאָציאַל זיכערהייט נומער אויף דעם פָארעם .דָאס וועט נישט ענדיקן אין אַ אָ ּפלייקענונג פֿון ײער פָֿאדערן ָ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 פֿעדער
אַל געזעץ.
 HIPPAמעלדונג ּ -כדי צו בַאשליסן ַאן פָֿאדערן פֿון ַארבעטער פַֿארגיטיקונג ָאדער דיסַאביליטיז בענעפיץ פָֿאדערן WCL 13-a(4)(a),און  12 NYCRR 325-1.3דַארפֿן געזונט זָארגן ּפרַאוויידערז צו
קעסיידער פָֿארלייגן מעדיצינישע בַאריכטע פֿון בַאהַאנדלונג מיט די רַאט און די פַֿארזיכערונגס-טרעגער ָאדער בַאלעבאַטים .לויט ,45 CFR 164.512 די לעגַאל פֿארלאַנגט מעדיציניש בַאריכטע זענען ּפָאטער פֿ
ון  HIPPA’sבַאגרענעצונגען ֿפַאר ַאנטּפלעקונג פֿון געזונט אינֿפָארמַאציעס.
ַאנטּפלעקונג פֿון אינפֿארמאַציעס :די רַאט וועט נישט ויסזָאגן קיין אינֿפָארמַאציע וועגן ײער פַֿאל צו קיין ַאנָאטערייזד ּפַארטיי ָאן ײער צושטימען .אויב איר קליי ַבט צו ַאנטדעקן ַאזאַ אינֿפָארמַאציעס צו ַאן
ַאנָאטערייזד טייל ,איר מוזט פָֿארלייגן צו די רַאט ַאן ָאריגינעל געחתמעט פָארעם " OC-110Aקלַאימַאנט'ס דערלויבעניש צו ויסזָאגן ַארבעטערס פַֿארגיטיקונג רעקָארדס ".די פָֿארעם איז פַֿארַאנען אויף די WCB
וועבזייטל ( )www.wcb.ny.govאון עס קען װערן ַאקסעסט דורך דריקן אויף די לינק "פָארעמס" .אויב איר הָאבט קײן ַאקסעס צו די אינטערנעט ,ביטע ָאנקלינגען (ָ 4996 632 )877אדער בַאזוכן אונדזער
נאנטסטע קונה סערוויס צענטער צו בַאקומען אַ קאָ ּפיע פֿון דעם פָארעם .אין ּפלַאץ פֿון פָֿארעם  ,OC-110Aאיר קענט אויך פָֿארלייגן ַאן ָאריגינעל געחתמעט ,נָאטַאריזעד דערלויבעניש בריוו.
אַ בַאלעבָאס ָאדער פַארזיכערערָ ,אדער אַן ָאנגעשטעלטערַ ,אגענט ָאדער מענטש װָאס הַאנדעלט ין נָאמען ֿפון אַ בַאלעבָאס ָאדער פַארזיכערער ,ווָאס וויסנדיק מאכט אַ פַֿאלש דערקלערונג ָאדער אַ
רעּפרעסענט ַאטיָאן וועגן אַ מַאטעריַאל פַֿאקט אין די לויף פֿון ריּפָארטינג ,ויספָֿארשונג ָאדער צונויפּפַאסונג פֿון אַ פָֿאדערן .נוץ ָאדער צָאלונג אונטער דעם ּפיירעק צו ויסמיידן צושטעלן ַאזאַ צָאלונג ָאדער נוץ וועט
זיין שולדיק פֿון אַ פַֿארברעכן און אונטערטעניק צו היּפש פֿינעס און טפֿיסע.
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