אינסטרוקציעס ֿפַאר פֿאַרענדיקן RB-89.2
צו די אַ ּפליקַאנטַ :אן אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג מוז זיין פֿאָרגעלייגט אין  30קַאלענדַאר טעג נָאך דער ָאנזָאג פֿון פֿאָרלייגן
די מעמאָראַנדום פֿון בָארד ּפַאנעל בַאשלוס מיט די סעקרעטאַר/קע פֿון די בָארדַ .אן אַ ּפלַאקיישַאן איז געהאַלטן פֿאַר פָֿארגעלייגט צו די בָארד אויף די
דַאטע פֿון פַֿאקטיש דערהאַלטן פֿון ַאזאַ אַ ּפלַאקיישַאן דורך די בָארד .אין לויט מיט ) ,12 NYCRR 300.13(b)(3און די בַאצייכענונג פֿונעם פֿאַרזיצער,
ַאן אַ ּפלַאקיישַאן קען בלויז זיין ֿפָארגעלייגט צו די צענטראליזירטע ּפָאסט ַאדרעס ֿפונעם בָארד (, NY 13902‑52055205, Binghamton,)P.O. Box
צענטראליזירטע ּפָאסט נומער ֿפַאר פֿאָדערן ( ,)1-877-533-0337צענטראליזירטע בליצּפָאסט ַאדרעס ֿפַאר ֿפָאדערן
(ָ ,)wcbclaimsfiling@.ny.govאדער דורך די  WCBוועב וּפלָאַאד לינק ( .)https://wcbdoc.services.conduent.com/אַ ּפלַאקיישַאנס אין
אַרבעטער פַֿארגיטיקונג דיסקרימינַאציע קלאָגן מוזן זיין פָֿארגעלייגט צו די בָארד דורך שיקן די אַ ּפלַאקיישַאן צו די דיסקרימינאציע אָ ּפטיילונג פֿון די
בָארדRiverview Center , , NY 12204 -, Menands .150 Broadwayאַ ּפלַאקיישַאנס אין קלאָגן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעפֿיץ (פֿאָדערן ֿפַאר פַֿארפֿ
ַאלן לוין רעכט צו שעדן ָאדער קראַנקהייטן ווָאס זענען נישט ַארבעטֿ-פַארבונדענע) מוזן זיין פָֿארגעלייגט צו די בָארד דורך שיקן די אַ ּפלַאקיישַאנס צו
די דיסַאביליטי בענעפֿיץ ביורָאו, NY 13761-9029 ,9029, Endicott .PO Boxאַ קאָ ּפיע פֿוןדעם אַ ּפלַאקיישַאנס מוז זיין דערלַאנגט צו ַאלע נויטיקן
ּפַארטייען פֿון אינטערעס אין לויט מיט ) .12 NYCRR 300.13(b)(2)(ivאַ ּפלַאקיישַאנס ,סיי ַדן ֿפָארגעלייגט דורך ַאן ַאנרעּפריזענטיד ֿפָאדערער ,מוזן זיין
אין די ֿפָארמַאט ֿפַארלַאןגט דורך די ֿפַארזיצער ,און ַאלע סעקציעס ֿפון די אַ ּפלַאקיישַאן מוזן זיין געענדיקט .דורכֿפַאל צוצושטעלן ַאלע אינֿפָארמַאציעס
ֿפַארלַאנגט פֿון די פֿאָרעם קען ֿפירן צו נישט-בַאטרַאכטן ֿפון די אַ ּפלַאקיישַאן.
בַאמערקּונג :אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג ווערן נישט זיין אנגענומען אויב זיי זענען ּפערזעןלעך איבערגעגעבן געװָארן
צו אַ בָארד ביוראָ  .אָ ּפזָאגן װָאס זענען געשיקט ָאדער דערלַאנגט גליי ַך צו די ביוראָ פֿון ַאלגעמיינע ַאדווָאקַאט װעלן זיין גערעכנט ווי נישט געווען
ֿפָארגעלייגט צו די בָארד און וועלט נישט זיין בַאטרַאכט.
צו אַלע אַנדערע פּאַרטייען :יעדער אָ ּפזָאג צו דעם אַ ּפלַאקיישַאן מוז זיין פֿאָרגעלייגט צו די בָארד אין  30קַאלענדַאר טעג נָאך די דַאטע אויף ווָאס
די אַ ּפלַאקיישַאן איז געווען פֿאָרגעלייגט צו די ּפַארטייען ,ווי סּפעציפֿיצירט אין די דערוויי ַז ֿפון דינסט סעקציע פֿון די  RB-89.2פָֿארעם אין לויט מיט
).12 NYCRR 300.13(c
 WCB1 .פֿאַל נומער(ן) .שרייבט ַאריי ַן די  WCBפֿאַל נומער(ן) פֿון די פָֿאדערן ווָאס װעט אַ ּפעלירטֿ WCB .פַאל נומער(ן) כולל די פַֿאל נומער ֿפַאר אַ
רבעטער פַֿארגיטיקונג ,דיסקרימינַאציע ,דיסַאביליטי בענעפֿיץ ,בַאצָאלט משּפחה רעשוס דיסקרימינַאציע ,פֿריי ַוויליקער פֿייערלעשער און פֿריי ַוויליקער
ַאמבולַאנס אאַרבעטער בענעפֿיץ.
2 .טרעגער פֿאַל נומער(ן) .שרייבט ַאריי ַן די טרעגער פֿאַל נומער(ן) פֿון די פָֿאדערן ווָאס איז/זעןען אַפּעלירט .די סעקציע/טייל איז נישט אַנװענדלעך
פֿאַר פֿאָדערן ֿפַאר דיסקרימינַאציע.
3 .טרעגער קאָד .שרייבט ַאריי ַן די טרעגער קאָד ֿפון די פֿאַרזיכערונג פֿאַר דעם פֿאָדערן ווָאס װעט אַ ּפעלירט .די סעקציע/טייל איז נישט אַנװענדלעך
פֿאַר פֿאָדערן ֿפַאר דיסקרימינַאציע.
4 .נאָמען פֿונעם טרעגער .שרייבט ַאריי ַן דעם נאָמען פֿונעם טרעגער פֿאַר דעם פֿאָדערן ווָאס װעט אַ ּפעלירט .די סעקציע/טייל איז נישט אַנװענדלעך
פֿאַר פֿאָדערן ֿפַאר דיסקרימינַאציע.
5 .דאַטע פֿון שאָדנ/רעשוס .געבט ַאריי ַן די דַאטע װען דער שָאדן איז ֿפַארגעקומען ָאדער די דַאטע ֿפון װען בַאצָאלט משּפחה ורלויב הָאט ַאנגעהויבן
(אויב בַאצָאלט משּפחה ורלויב איז נישט גענומען געװָארן ,געבט ַאריי ַן די דיסקרימינַאציע קלָאג דַאטע).
.

6נאָמען פֿון קלַאימַאנט  .שרייבט ַאריי ַן די גַאנץ נָאמען פֿון דעם ָאנגעשטעלטער.

7 .אַדרעס פֿונעם פֿאָדערער .שרייבט ַאריי ַן די גַאס ַאדרעס ,שטָאט ,שטַאט און פּאָסט קָאד פֿון דעם ָאנגעשטעלטער ,און פּאָסט ַאדרעס אויב
ַאנדערש.
.

8אַ ּפלַאקיישַאן געמאַכט אין נאָמען פֿון .װיי ַזט ָאן ווָאס ּפַארטיי פֿאַרלאַנגט די אַ ּפעלירן/פֿאָרלייגן דעם אַ ּפלַאקיישַאן.

.

9אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג .װיי ַזט ָאן אויב די אַ ּפלַאקיישַאן איז  )1מַאנדַאטָאריָ ,אדער  )2דיסקרעשַאנערי.

	10.פֿאָרלייגן דאַטע פֿון די מעמאראַנדום פֿונעם בָארד ּפַאנעל בַאשלוס .שרייבט ַאריי ַן די דַאטע פֿון די בַאשלוס ווָאס װעט אַ ּפעלירט.
11.סגולע ווָאס איז געזוכט .וויי ַזט ָאן דעם מין פֿון סגולע ווָאס איז געזוכט.
12.יצטיק פֿאַל סטַאטוס .וויי ַזט ָאן דעם סטַאטוס פֿון דעם פַֿאל.
	13.סּפעציפֿיצירט די סיכסעך ֿפַאר אָ ּפשַאצונג .דערקלערט װיס זעןען די סּפעציֿפיש סיכסעך ֿפַאר אָ ּפשַאצונג.
	14.יקער פֿון אַ ּפעלירן .געבט אַ קורץ דערקלערונג פֿון די בַאזונדערע סיבות אויף ווָאס די אַ ּפעלירן איז באזירטַ ,אריי ַנגערעכנט די סּפעציפֿיש
רעזולטַאטן פֿון פַֿאקטן ווָאס זענען ַארויסגערופֿן אוןָ/אדער די טעות פֿון געזעץ ווָאס זענען געטענהנט .אַלגעמיינע באַשולדיקונגען וועלכע ברענגען נישט
ספּעציעל צו די אויפמערקזאמקייט פֿון די באָרד די סיכסעך צו זיין באשלאסן זענען נישט גענוג .נָאך בלעטער קענען זיין צוגעשטעפּטַ ,ארויף צו אַ
מַאקסימום פֿון  8בלעטער.

)-89.2 (11-18 RBאינסטרוקציעס

	15.פֿאַרהער דַאטעס ,טרַאנסקריּפץ ,דָאקומענטן ,יגזיבַאץ און אַנדערע עדות .מַאךט רעֿפערענץ צו די רעקָארדָ ,אדער ַאזאַ טייל דערפֿון ,ווי
איז בַאטיי ַטיק צו די סיכסעך און סיבות דערמאָןט אין דעם אַ ּפלַאקיישַאן .וויי ַזט ָאן די פֿאַרהער דַאטע(ן) אויף ווָאס די סיכסעך איז דערמאָןט געװאָרן
איידער די  ,WCLJווי אויך קיין אַנדערע בַאטיי ַטיק ֿפַארהער דַאטען .אידענטיפֿיצירט דורך דַאטע אוןָ/אדער דָאקומענטן שיי ַן נומער(ן) ,די נָאך ֿפַארהער,
דָאקומענטן ,יגזיבַאץַ ,אנדערע עֵ דּות און טרַאנסקריּפטן אין די  WCBטעקע ווָאס זענען בַאטיי ַטיק צו די סיכסעך און סיבות דערמאָנט פֿאַר אָ ּפשַאצונג.
אויב מינוטן זענען נישט טרַאנסקריבירטַ ,אזוי ָאנוויי ַזן .איר זאלט נישט ַאריי ַננעמען מיט ָאדער צוטשעּפען צו די אַ ּפלַאקיישַאן קיין דָאקומענטן ווָאס זענען
שוין דאָ אין די טעקע ֿפון די בָארד אין דער צייט ווען די אַ ּפלַאקיישַאן איז געווען ֿפָארגעלייגט.
	16.אַ ּפעלירן צו די אַ ּפעלירן דיוויזשַאן ֿפון די העכסטע קָאורט ,דריט דעּפַארטמענט וויי ַזט ָאן אויב ַאן אַ ּפעלירן פֿון די מעמאָראַנדום פֿון בַאשלוס
וועט זיין/איז גענומען צו די אַ ּפעלירן דיוויזשַאן פֿון די העכסטע קָאורט ,דריט דעּפַארטמענט.
	17.אָ ּפצָאל פֿונעם ַאדווָאקַאט .ווען די אַ ּפלַאקיישַאן איז זוגעלייגט דורך די לעגאַל פֿאַרשטייער פֿונעם פֿאָדערער ,ביטע ָאנוויי ַזן צי עס װעט געבעטן
פֿאָר אַ פַֿארגרעסערן אין ַאדווָאקַאט אָפּזאָל .אויב יאָ  ,פָֿארעם  ,OC-400.1אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר ַאן אָ ּפצָאל דורך דעם ַאדווָאקַאט ָאדער ֿפַארשטייער פֿ
ונעם פֿאָדערער ,מוז זיין צוגעשטעפּט און פֿאַרגעלייגט צו די ּפַארטייען [זען ) 12 NYCRR 300.13(b)(2)(vאון  .])300.17דורכֿפַאל צו בעטן ֿפַאר אַ
העכער אָ ּפצָאל אין די אַ ּפלַאקיישַאן און דורך ּפלָאמבירן אויס ֿפָארעם  OC-400.1מיט די אָ ּפזָאג וועט ענדיקן אין די ווייווער ֿפון קיין העכער אָ ּפצָאל.
	18.צערטיפֿיקַאט :דער ּפריּפערער מוז אונטערשרייבן און דַאטירן דעם פָארעם (אויך צושטעלן איר/זיין נָאמען ,טיטל ,טעלעפָֿאן נומער און ַאדרעס)
באַשטעטיגן צו די גוט אמונה יסוד פֿון די אָ ּפזָאג אין געזעץ און פַֿאקט ַאז עס איז געווען ינסטַאטוטַאד מיט גליי ַך סיבות ,און איז געווען פֿאָרגעלייגט אויף
די נויטיק ּפַארטייען פֿון אינטערעס אין דער דערוויי ַז פֿון סערװיס סעקציע.
דערוויי ַז פֿון דינסט .די אַ ּפלַאקיישַאן מוז זיין ֿפַארגעלייגט צו ַאלע נייטיקן ּפַארטייען פֿון אינטערעס אין לויט מיט
) .12 NYCRR 300.13(b)(2)(ivדורכפַֿאל דעם ֿפַארצולייגן צו אַ נייטיק ּפַארטיי וועט זיין געהאַלטן פֿאַר דעפֿעקטיווע דינסט און די אַ ּפלַאקיישַאן
קען זיין פֿאַרוואָרפֿן דורך די בָארד .ווען די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד אָ ּפשַאצונג איז פָֿארגעלייגט דורך די טרעגער ,דעם זעלבסט-פַֿארזיכערטן
בַאלעבָאסָ ,אדער אַנדערע ּפיי ַָאר ָאדער מעגלעך ּפיי ַָאר ,סערװיס וועט זיין אויף די פֿאָדערער ,און די לעגַאל פֿאַרשטייער פֿון דעם פֿאָדערער ,און אַ
נדערע נויטיק ּפַארטייען פֿון אינטערעס .סערוויס איז געהאַלטן פֿאַר ביי ַציי ַטיק אויב דורכגעקָאכט דורך די אַ ּפעלַאנט אין דרייסיק ( )30טעג פֿון די
צולייגן פֿון די בַאשלוס דורך די בָארד .יעדער די אַ פֿערמיישַאן ָאדער תצהיר מוז זיין געענדיקט און מוז ַאריי ַננעמען דעם אוֿפן דורך ווָאס ,און די דַאטע,
די אַ ּפלַאקיישַאן איז געווען פָֿארגעלייגט צו די בָארד .דער אַ ּפעלַאנט זאָל בלויז נוצן איין אוֿפן צו פָֿארצולייגן די אַ ּפלַאקיישַאן צו די בָארד .אויב דער
אַ ּפעלַאנט לייגט פֿאָר דוּפליקַאט אַ ּפלַאקיישַאנסַ ,אזאַ דוּפליקַאט פֿאָרלייגן קענען זיין געהאַלטן פֿאַר ַארויסרופֿן פֿון ָאדער פָֿארזעצן ַאן סיכסעך ָאן גליי ַך
ר מוז סּפעציפֿיצירן
סיבות ,און קען אויסשטעלן די אַ ּפעלַאנט צו ַאסעסמַאנטס אונטער ) .WCL § 114-a(3די ֿפַארענדיקטע אַ פֿערמיישַאן ָאדער תצהי 
די צוגעלייגטן דאָקומענטן ,די נאָמען פֿון די ּפַארטייען פֿון אינטערעס װיס זענען זוגעלייגט געװאָרן ,די דַאטע און אוֿפן פֿון דינסט ֿפַאר יעדער ּפַארטיי פֿ
ון אינטערעס ,און דאָס דער דינסט איז געווען געענדיקט אין  30טעג פֿון די פֿאָרלייגן פֿון די בַאשלוס ווָאס איז די טעמע פֿון די אַ ּפלַאקיישַאן .עס איז
נישט ּפַאסיק צו פַֿארענדיקן דעם טייל פֿון די תצהיר ָאדער בַאשטעטיקונג וווּ עס לייגט אין אַ רשימה די װאָס זענען געװען פֿאָרגעלייגט צו און דער אוֿפן
מיט "זען צוגעטשעּפט ".אויב אַ ּפַארטיי איז ֿפָארגעלייגט צו דורך פַֿאקס ,בליצּפָאסט ָאדער אַנדערע עלעקטרָאניש מיטלען ,די אַ פֿערמיישַאן ָאדער
תצהיר מוז ַאריי ַננעמען אַ צערטיֿפיקַאט ַאז די ּפַארטיי ַאזוי ֿפָארגעלייגט צו האָט געגעבן זיירע בפירוש דערלויבעניש צו װערן ֿפָארגעלייגט צו דורך ַאזאַ
אוֿפן [זען ) .]12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv)(Cדי אַ ּפלַאקיישַאן מוז נישט זיין ֿפָארגעלייגט צו יעדער ּפַארטיי אין דער זעלביקער שטייגער .די אַ פֿ
ערמיישַאן מוזן זיין דייטיד און ונטערשריבן אונטער שטראָף פֿון פַֿאלשע שוווּע .בלויז ַאן ַאדווָאקַאט קען פַֿארענדיקן די אַ פֿערמיישַאן .מען מוז שװערן צו
(ונטערשרייבן) דעם תצהיר פֿאר אַ נָאוטערי פּובליק.
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אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל
בָארד אָ ּפשַאצונג
 WCB .1פֿאַל נומער

 .3טרעגער קאָד

 .2טרעגער פֿאַל נומער

 .6נאָמען פֿון קלַאימַאנט

 .4נאָמען פֿונעם טרעגער.

PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
www.wcb.ny.gov
 .5דאַטע פֿון שאָדנ/רעשוס

 .7אַדרעס פֿונעם פֿאָדערער

 .8די אַ ּפלַאקיישַאן איז געמאַכט אין נאָמען פֿון:
 .9די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג אונטער  WCLסעקציע  32און  )2( 142איז:
מַאנדַאטָארי (עס איז דאָ געווען אַ דיסענט אַנדערש ווי די בלויז יקער פֿון ווָאס איז ריפֿערַאל צו ַאן אומפּאַרטײאישן מומכע)
דיסקרעשַאנערי
 .10פֿאָרלייגן טָאג פֿון די מעמאראַנדום פֿונעם בָארד ּפַאנעל בַאשלוס( .טָאג/חודש/יָאר):
 .11די געזוכט סגולע איז:
מָאדיפֿיצירונג פֿון די מעמאָראַנדום פֿון בַאשלוס
רעסיססיָאן פֿון די מעמאָראַנדום פֿון בַאשלוס

ַאדמיניסטרַאטיווע קערעקשַאן פֿון די מעמָארַאנדום פֿון בַאשלוס
מאַ ּפָאלע פֿון דעם מעמאָראַנדום פֿון באַשלוס
 .12דער פַֿאל איז דערוויי ַל (טיקט איינער):

דיסַאלָאוועד

פֿעסטגעשטעלט

 .13דערקלערט װיס זעןען די סּפעציֿפיש סיכסעך ֿפַאר אָ ּפשַאצונג.

 .14יקער פֿון אַ ּפעלירן .די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר אָ ּפשַאצונג איז באזירט אויף די פֿאָלגענדע סיבות (נָאך בלעטער קענען זיין צוגעשטעפּטַ ,ארויף צו אַ מַאקסימום פֿון  8בלעטער):

 .15פֿאַרהער דַאטעס ,טרַאנסקריּפץ ,דָאקומענטן ,יגזיבַאץ און אַנדערע עדות(  .זען אינסטרוקציעס ֿפַאר ּפרטים):

 .16צי הָאט ָאדער וועט ַאן אַ ּפעלירן פֿון דעם מעמָארַאנדום ֿפון בַאשלוס אוועקגענומען ווערן צו דער אַ ּפעלירן דיוויזיע פֿונעם העכסטן געריכט ,דריטן דעּפַארטמענט?
יאָ
נײן
 .17וועט איר בעטן פֿאַר אַ פַֿארגרעסערן אין ַאדווָאקַאט אָפּזאָל?:
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די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געב ַארבעט אּון דינט מענטשן מיט דיסַאביליטיס ָאן דיסקרימינַאציע

יא

ניין אויב "יא" ,פָֿארעם  OC-400.1מוז זיין צוגעשטעפּט און פֿאָרגעלייגט צו די ּפַארטייען.

 .18צערטיפֿיקַאט :דורך אונטערשרייבן דעם דָאקומענט אין די ּפלַאץ צוגעשטעלט אונטן ,איך בַאוויי ַז ַאז די אַ ּפלַאקיישַאן האָט אַ גוט אמונה יקער אין געזעץ און פַֿאקט ,איז געװען
ינסטַאטוטַאד מיט גליי ַך סיבות ,און איז געווען פֿאָרגעלייגט צו ַאלע נייטיקן ּפַארטייען פֿון אינטערעס ניצנדיק דעם אוֿפן פֿון דינסטַ ,אריי ַנגערעכנט די פַֿאקטיש ַאדרעס ,בליצּפָאסט ַאדרעס
ָאדער פַֿאקס נומער וווּ די דינסט איז יבערגעשיקט געװאָרן ווי אויף דער רשימה אין די ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר פֿון דינסט אונטן .איך ֿפַארשטיי אז די ַארבייטער ֿפארגיטיקונגס געזעץ גיט
ֿפאר היּפש שטרָאף ֿפאר אינסטיטוציעס ָאדער ֿפארזעצן ֿפַארהאנדלונגן ָאן קיין רעכט סיבות אוןָ/אדער ֿפַאר די ציל פֿון פַֿארהַאלטונג .איך ֿפַארשטיי ַאז אויב די אַ ּפלַאקיישַאן איז צוריקגעצאָ
גן ֿפַאר קיין סיבה ָאדער אויב איינער פֿון די ַארויסגערופֿנע סיכסעך איז געֿפינען אַ לייזונג צו דורך די ּפַארטייען ,איך מוז טייקעף זאָגן די בָארד און די נויטיקן ּפַארטייען פֿון אינטערעס װאָס
זענען פֿאָרגעלייגט געװאָרן אין שרייבן.

כסימע פֿונעם ּפריּפערער__________________________________________________________ :דַאטע צוגעגרייט (טָאג/חודש/יָאר)____________ :
ֿפַארדרּוקן נָאמען_________________________________________________________________________________________________ :
אַ פֿישַאל טיטל___________________________________________ :טעלעפָֿאן נומער ֿפַאר בעשַאס דעם טָאג_____________________________ :
ַאדרעס________________________________________________________________________________________________________ :

דערוויי ַז פֿון דינסט.

סעקציע 1

אַ פֿערמיישַאן

שטַאט פֿון ניו יארק ,קָאונטי פֿון ______________________  :ssאיך ,____________________________ ,בין ַאן ַאדווָאקַאט רעכט ַאדמיטַאד צו פֿירן געזעץ אין די גערעכטער
פֿון די שטַאט פֿון ניו יארק .איך בַאשטעטיקע דערמיט אונטער שטרָאף ֿפון ֿפַאלשע שווּוע ַאז איך בין נָאכגעקומען מיט די ֿפָארלייגן און סערוויס בַאדינגונגען ווי בַאשטימט אין
) (3און )ֿ 12 NYCRR 300.13(b)(2)(ivפַאר דעם אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג אין די שטייגער באַשריבן אין סעקציע  2אונטן.
איך בַאוויי ַז ַאז די פֿאָרלייגן פֿון דעם אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג ,ווי געוויזן אונטן ,איז געווען געענדיקט אין  30קַאלענדַאר טעג ֿפון ֿפון די ֿפָארלייגן ֿפון די
בַאשלוס ווָאס איז אויסגעשטעלט צו די אַ ּפלַאקיישַאן.
דאַטע (טאָג/חודש/יאָר)__________________:

כסימע______________________________________________________________________ :
ֿפַארדרּוקן נָאמען_______________________________________________________________ :

תצהיר
שטַאט פֿון ניו יארק ,קָאונטי פֿון ______________________  :ssאיך ,______________________ ,זיי ַענדיק רעכט געשװָארן ,דעּפָאסיר און זאָג :איך בין נישט קיין ּפַארטיי ֿפון
אינטערעס צו די ֿפָאדערן אויף דער רשימה אויף די אָ ּפזָאג ֿפון איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג און בין איבער  18יאר ַאלט .איך באשטעטיגע דערמיט אז איך הָאב נאכגעֿפָאלגט די
ֿפָארלייגן און סערוויס בַאדינגונגען ווי בַאשטימט אין ) (3און )ֿ 12 NYCRR 300.13(b)(2)(ivפַאר דעם אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג אין די שטייגער בַאשריבן
אין סעקציע  2אונטן.
איך בַאשטעטיקע ַאז די פֿאָרלייגן פֿון דעם אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג ,ווי געוויזן אונטן ,איז געווען געענדיקט אין  30קַאלענדַאר טעג ֿפון די פֿאָרלייגן פֿון די
בַאשלוס ווָאס איז אויסגעשטעלט צו די אַ ּפלַאקיישַאן.
געשוואַוירן פֿאר מיר דעם ___________________ טאַג פֿון __________________

כסימע___________________________________________________ :
ֿפַארדרּוקן נָאמען____________________________________________ :

נָאוטערי פּובליק

סעקציע 2
א .איך האָב אריינגעגעבן די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג מיט די בָארד אויף (דַאטע  -חודש/טָאג/יָאר) ______________________ דורך (קליי ַבן איין אוֿפן):
שיקן צו 13902, New York5205, BinghamtonPO Box
פַֿאקס צו 1-877-533-0337
בליצּפָאסט אונטער wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov
 WCBוועב וּפלָאַאד לינק ()https://wcbdoc.services.conduent.com
ַארבעטער פַֿארגיטיקונג דיסקרימינאציע פָֿאדערן :שיקן צו צו די דיסקרימינאציע אָ ּפטיילונגRiverview Center , , NY 12204 -, Menands.150 Broadway
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