אינסטרוקציעס ֿפַאר פֿאַרענדיקן RB-89.3
צו דעם רעסּפָאנדענט :אָ ּפזָאג ֿפון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד אָ ּפשַאצונג מוז זיין פֿאָרגעלייגט אין  30קַאלענדַאר טעג נָאך פֿאָרלייגן פֿון די אַ ּפלַאקיישַאן
ֿפַאר בָארד אָ ּפשַאצונג אויף די רעסּפָאנדענטַ .אן אָפּזאָג איז געהאַלטן פֿאַר צוגעלייגט צו די בָארד אויף די דַאטע פֿון פַֿאקטיש דערהאַלטן פֿון ַאזאַ אָפּזאָ
ג דורך די בָארד .אין לויט מיט ) ,12 NYCRR 300.13(cווָאס פֿאַרלאַנגט ַאלע אָפּזאָגן צו צוּפַאסן זיך מיט די באַדינגונגען אין ),12 NYCRR 300.13(b
ַאן אָ ּפזָאג קען בלויז זיין פֿאָרגעלייגט צו די צענטראליזירטע פּאָסט ַאדרעס פֿונעם באָרד (,) P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205
צענטראליזירטע ּפָאסט נומער ֿפַאר פֿאָדערן ( ,)1-877-533-0337צענטראליזירטע בליצּפָאסט ַאדרעס ֿפַאר ֿפָאדערן
(ָ ,)wcbclaimsfiling@wcb.ny.govאדער דורך די  WCBוועב וּפלָאַאד לינק ( .)https://wcbdoc.services.conduent.com/אָפּזאָגן
אין אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס דיסקרימינַאציע קלאָגן מוזן זיין פֿאָרגעלייגט צו די בָארד דורך שיקן די אָפּזאָג צ ו די דיסקרימינאציע אָ ּפטיילונג פֿון די
, NY 12204 - R, Menands .150 Broadwayאַ ּפלַאקיישַאנס אין קלאָגן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעפֿיץ (פֿאָדערן ֿפַאר פַֿאר
בָארד iverview Center ,
פַֿאלן 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 Boxא קאָ ּפיע פֿון דעם אָפּזאָג מוז זיין פֿאָרגעלייגט צו ַאלע נויטיקן
ּפַארטייען פֿון אינטערעס אין לויט מיט ) .12 NYCRR 300.13(b)(1)(ivאָפּזאָגן ,סיי ַדן פֿאָרגעלייגט דורך ַאן ַאנרעּפריזענטיד פָֿאדערער ,מוזן זיין אין
די ֿפָארמַאט פֿאַרלאַןגט דורך די פֿאַרזיצערַ ,אלע סעקציעס פֿון די אָפּזאָג מוזן זיין געענדיקט ,און קיין לעגַאל קיצער צוטגעשעּפעט מוז נָאכקומען מיט
) .12 NYCRR 300.13(b)(1)(iדורכֿפַאל צוצושטעלן ַאלע אינֿפָארמַאציעס ֿפַארלַאנגט פֿון דעם פֿאָרעם קען ֿפירן צו נישט-בַאטרַאכטן ֿפון די אָ ּפזָאג.
בַאמערקּונג :אַן אָפּזאָג פֿון 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 ֿפון ַאלגעמיינע ַאדווָאקַאט װעלן זיין
גערעכנט ווי נישט געווען ֿפָארגעלייגט צו די בָארד און וועלט נישט זיין בַאטרַאכט.
 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.
.

8אָפּזאָג געמאַכט אין נאָמען פֿון .װייזט אָן צעלכע פּאַרטיי לייגט פֿאָר דעם אָפּזאָג.

9 .מין פֿון אַ ּפלַאקיישַאן צו ווָאס די אָ ּפזָאגן ענטפֿערט .װייזט ָאן אויב די אָ ּפזָאג איז אין ענטפֿער צו ַאן אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר יעדער  )1מַאנדַאטָארי פֿול
בָארד אָ ּפשַאצונגָ ,אדער  )2דיסקרעשַאנערי ֿפול בָארד אָ ּפשַאצונג.
	10.פֿאָרלייגן דאַטע פֿון די מעמאראַנדום פֿונעם בָארד ּפַאנעל בַאשלוס .שרייבט ַאריי ַן די דַאטע פֿון די בַאשלוס ווָאס װעט אַ ּפעלירט.
11.דאַטע פֿון דינסט .געבט ַאריי ַן די דַאטע ווָאס די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג איז געווען פֿאָרגעלייגט געװאָרן צו די
רעסּפָאנדענט.
12.געבעטן רעזולטַאט .וויי ַזט ָאן צי די אָ ּפזָאגן טענהט ַאז די  )1אַ ּפלַאקיישַאןֿ פַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג זָאל זיין געלייקנט
אונטער ) )2 ,12 NYCRR 300.13(b)(4מעמאָראַנדום פֿון בַאשלוס זָאל זיין ַאדמיניסטרַאטיוועדיק פַֿארריכטיקט און ווי עס זָאל זיין פַֿארריכטיקט,
 )3מעמָארַאנדום פֿון באשלוס זאל באַשטעטיגט ווערן אין גַאנצןָ ,אדער  )4מעמָארַאנדום פֿון באשלוס זָאל זיין מָאדיפֿיצירט און ווי ַאזוי עס זָאל זיין מָאדי
פֿיצירט.
	13.ענטפֿער צו סיכסעך און סיבות .ביטע צושטעלן אַ קיצער אין ענטפֿער צו די סיכסעך און סיבות ווָאס זענען אויפֿגעשטאנען אין די אַ ּפלַאקיישַאן,
ווָאס אידענטיֿפיצירנדיק ַאלע געטענהנט פֿאַלש-דערקלערונגן פֿון פַֿאקט ָאדער געזעץ .ווי דערלויבט דורך ) (cאון ),12 NYCRR 300.13(b)(1)(i
אַ רעסּפָאנדענט קען צוטשעּפען אַ לעגַאל קיצער פֿון ַארויף צו ַאכט ( )8בלעטער אין לענג ,ניצנדיק -12פֿונט שריֿפט ,מיט איין אינטש גרענעצן ,אויף
-8.5אינטש דורך -11אינטש ּפאַ ּפיר .אַ קיצער פֿון מער ווי ַאכט ( )8בלעטער וועט נישט זיין בַאטרַאכט ,סיי ַדן דער רעסּפָאנדענט סּפעציפיצירט אין
שרייבן ,פֿאַר ווָאס די יקער פֿון די אַ ּפעלירן קען נישט זיין געמאַכט אין ַאכט ( )8בלעטער .אַ קיצער לענגער ווי פֿופֿצן ( )15בלעטער וועט נישט באַטראַכט
ווערן אונטער קיין ומשטַאנדן.
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	14.רעקאָרד .אויב די רעקָארד ציטירט אין די אַ ּפלַאקיישַאן קַאנסטַאטוטס די פֿול רעקָארד ֿפַאר אָ ּפשַאצונג ,לָאזט דעם סעקציע ליידיק .אויב די
רעקָארד ציטירט אין די אַ ּפלַאקיישַאן איז נישט די פֿול רעקָארד ֿפַאר אָ ּפשַאצונג ,ידענטיפיצירט דורך דַאטע אוןָ/אדער דָאקומענטן שיי ַן נומער(ן) ,די
נָאך פֿאַרהער ,דָאקומענטן ,יגזיבַאץ ,אַנדערע עֵ דּות און טרַאנסקריּפטן אין די  WCBטעקע ווָאס זענען בַאטיי ַטיק צו די סיכסעך און סיבות דערמָאנט
אין די אַ ּפלַאקיישַאן ווָאס זענען נישט ציטירט אין די אַ ּפלַאקיישַאן .איר זאלט נישט ַאריי ַננעמען מיט ָאדער צוטשעּפען צו די אָ ּפזָאג ֿפון אַ ּפלַאקיישַאן
ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג קיין דָאקומענטן ווָאס זענען שוין דאָ אין די טעקע ֿפון די בָארד אין דער צייט ווען די אַ ּפלַאקיישַאן איז געווען
ֿפָארגעלייגט ָאדער די אָ ּפזָאג איז געווען ֿפָארגעלייגט .די בָארד קען אָ ּפווַארפֿן ַאן אָפּזאָג דורך אַ רעסּפָאנדענט ָאדער די לעגַאל פֿאַרשטייער פֿון אַ
רעסּפָאנדענט וואס צוטשעּפט דָאקומענטן שוין אין די טעקע ֿפון די בָארד אין דער צייט פֿון די אַ ּפלַאקיישַאן ָאדער די פֿאָרלייגן פֿון דעם אָפּזאָג ,אין לויט
מיט ) (cאון ).12 NYCRR 300.13(b)(1)(ii
	15.אָ ּפצָאל פֿונעם ַאדווָאקַאט .ווען די אָפּזאָג איז פֿאָרגעלייגט דורך די לעגַאל פֿאַרשטייער פֿונעם פֿאָדערער ,וויי ַזט ָאן צי אַ העכערונג אין ַאדווָאקַאט
אָפּזאָל איז פֿאַרלאַנגט .אויב יאָ  ,פָֿארעם  ,OC-400.1אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר אַ אָ ּפצָאל דורך דער ַאדווָאקַאט ָאדער ֿפַארשטייער פֿון די פֿאָדערער מוז זיין
צוגעשטעפּט און פֿאָרגעלייגט אויף די ּפַארטייען [זען ) 12 NYCRR 300.13(b)(2)(vאון  .])300.17דורכפַֿאל צו בעטן פֿאַר אַ העכער אָ ּפצָאל אין די
אָ ּפזָאג פֿון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד אָ ּפשַאצונג און דורך ּפ ל ָאמבירןאויס פָֿארעם  OC-400.1מיט די אָפּזאָג וועט ענדיקן אין די ווייווער פֿון קיין העכער
אָ ּפצָאל.
	16.צערטיפֿיקַאט :דער ּפריּפערער מוז אונטערשרייבן און דַאטירן דעם פָארעם (אויך צושטעלן איר/זיין נָאמען ,טיטל ,טעלעפָֿאן נומער און ַאדרעס) ב
אַשטעטיגן 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 אָפּזאָג מוז זיין פֿאָרגעלייגט צו ַאלע נויטיקן ּפַארטייען פֿון אינטערעס אין לויט מיט
) (cאון ) .12 NYCRR 300.13(b) (2)(ivדורכֿפַאל דעם ֿפַארצולייגן צו אַ נייטיק ּפַארטיי וועט זיין געהַאלטן ֿפַאר דעֿפעקטיווע דינסט און די אָ ּפזָאג קען
נישט זיין בַאטרַאכט דורך די בָארד .ווען די אָפּזאָג פֿון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד אָ ּפשַאצונג איז פֿאָרגעלייגט דורך די טרעגער ,זעלבסט-פַֿארזיכערט
בַאלעבָאסָ ,אדער אַנדערע צאָלער ָאדער ּפָאטענציעל צָאלער ,סערװיס וועט זיין אויף די פָֿאדערער ,און די לעגַאל פֿאַרשטייער פֿונעם ֿפָאדערער ,און
אַנדערע נייטיק ּפַארטייען פֿון אינטערעס .סערוויס איז געהַאלטן ֿפון ביי ַציי ַטיק אויב די רעסּפָאנדענט איז דורכגעקָאכט אין דרייסיק ( )30טעג ֿפון די
ֿפָארלייגן ֿפון די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג .יעדער די ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר מוז זיין געענדיקט און מוז ַאריי ַננעמען
די אוֿפן דורך ווָאס ,און די דַאטע ,די אָפּזאָג איז געווען פֿאָרגעלייגט צו די בָארד .דער רעסּפָאנדענט זָאל בלויז נוצן איין אוֿפן צו ֿפָארצולייגן די אָ ּפזָאג צו
די בָארד .אויב דער רעסּפָאנדענט לייגט פֿאָר דוּפליקַאט אָ ּפזָאגןַ ,אזאַ דוּפליקַאט פֿאָרלייגן קענען זיין געהאַלטן פֿאַר ַארויסרופֿן פֿון ָאדער פָֿארזעצן ַאן
סיכסעך ָאן גליי ַך סיבות ,און קען אויסשטעלן די רעסּפָאנדענט צו ַאסעסמַאנטס אונטער ) .WCL § 114-a(3די ֿפַארענדיקט ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר
מוז סּפעציֿפיצירן די דָאקומענטן ֿפָארגעלייגט ,די נעמען ֿפון די ּפַארטייען ֿפון אינטערעס ֿפָארגעלייגט ,די דַאטע און אוֿפן ֿפון סערװיס ֿפַאר יעדער ּפַארטיי
ֿפון אינטערעס ,און צי די סערוויס איז געווען געענדיקט אין  30טעג ֿפון די ֿפָארלייגן ֿפון די אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג .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 ֿפַאקס ,בליצּפָאסט ָאדער ַאנדערע עלעקטרָאניש מיטלען ,די ַאֿפערמיישַאן ָאדער
תצהיר מוז ַאריי ַננעמען אַ צערטיֿפיקַאט ַאז די ּפַארטיי ַאזוי ֿפָארגעלייגט צו הָאט געגעבן זיירע בפירוש דערלויבעניש צו װערן ֿפָארגעלייגט צו דורך ַאזאַ
אוֿפן [זען ) (cאון ) .]12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv)(Cדי אָפּזאָג 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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אָפּזאָג פֿון 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

 .8דעם אָפּזאָג איז געמאַכט אין נאָמען פֿון:
 .9די אָ ּפזָאג איז אין ענטֿפער צו ַאן אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר (קליי ַבט ויס בלויז איין):
מַאנדַאטָארי פֿול בָארד אָ ּפשַאצונג
דיסקרעשַאנערי ֿפול בָארד אָ ּפשַאצונג
 .10די אַ ּפלַאקיישַאן איז געווען פֿאָרגעלייגט צו די רעסּפָאנדענט אויף (טָאג/חודש/יָאר):
ס (טָאג/חודש/יָאר)
ע פֿון די מעמאראַנדום בַאשלו 
 .11פֿאָרלייגן דאַט 

 .12די אָפּזאָג טענהט ַאז די:
אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג זָאל זיין געלייקנט.
מעמָארַאנדום פֿון באשלוס זָאל זיין ַאדמיניסטרַאטיוועדיק פַארריכטעט צו לייענען_____________________________________________________________ :
מעמָארַאנדום פֿון באשלוס זאָל באַשטעטיגט ווערן אין גאַןץ.
מעמָארַאנדום ֿפון בַאשלוס זָאל זיין מָאדיפיצירט ווי צו_______________________________________________________________________________ :
 .13ענטפֿער צו סיכסעך און סיבות( .זען אינסטרוקציעס ֿפַאר ּפרטים)

 .14רעקאָרד (זען אינסטרוקציעס ֿפַאר ּפרטים)

 .15וועט איר בעטן פֿאַר אַ פַֿארגרעסערן אין ַאדווָאקַאט אָפּזאָל?:

יא

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

 .16צערטיפֿיקַאט :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 פֿאַרשטיי אז די אַרבייטער פֿארגיטיקונגס געזעץ
גיט פֿאר היּפש שטרָאף פֿאר אינסטיטוציעס אָדער פֿארזעצן פֿאַרהאנדלונגן אָן קיין רעכט סיבות.

כסימע פֿונעם ּפריּפערער__________________________________________________________ :דַאטע צוגעגרייט (טָאג/חודש/יָאר)____________ :
ֿפַארדרּוקן נָאמען_________________________________________________________________________________________________ :
אַ פֿישַאל טיטל___________________________________________ :טעלעפָֿאן נומער ֿפַאר בעשַאס דעם טָאג_____________________________ :
ַאדרעס________________________________________________________________________________________________________ :
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די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געב ַארבעט אּון דינט מענטשן מיט דיסַאביליטיס ָאן דיסקרימינַאציע

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)(ivווי ֿפַארלַאנגט דורך )ֿ 12 NYCRR 300.13(cפַאר די אָ ּפזָאג ֿפון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג אין דעם שטייגער װי באַ
שריבן אין סעקציע  2אונטן.
איך בַאוויי ַז ַאז די ֿפָארלייגן ֿפון די אָ ּפזָאג ֿפון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג ,ווי געוויזן אונטן ,איז געווען געענדיקט אין  30קַאלענדַאר טעג ֿפון די ֿפָארלייגן ֿפון די
אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג.
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 אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר 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)(ivווי ֿפַארלַאנגט דורך )ֿ 12 NYCRR 300.13(cפַאר דעם אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר די
אָ ּפזָאג ֿפון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג אין די שטייגער בַאשריבן אין סעקציע  2אונטן.
איך בַאוויי ַז ַאז די ֿפָארלייגן ֿפון די אָ ּפזָאג ֿפון אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג ,ווי געוויזן אונטן ,איז געווען געענדיקט אין  30קַאלענדַאר טעג ֿפון די ֿפָארלייגן ֿפון די
אַ ּפלַאקיישַאן ֿפַאר איבערטראכטינגֿ/פיל בָארד אָ ּפשַאצונג.
געשוואַוירן פֿאר מיר דעם ___________________ טאַג פֿון __________________

כסימע___________________________________________________ :
ֿפַארדרּוקן נָאמען____________________________________________ :

נָאוטערי פּובליק

סעקציע 2
 .Aאיך האָב פָֿארגעלייגט דעם אָפּזאָג פֿון אַ ּפלַאקיישַאן פֿאר באָרד אָ ּפשַאצונג מיט די באָרד אויף (דַאטע  -טָאג/חודש/יָאר) __________________ דורך (קלייבט אויס 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
, N9029, EndicottPO Box
דיסַאביליטי בענעפֿיץ  :שיקן צו צו די דיסקרימינאציע אָ ּפטיילונג Y 13761-9029 ,
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