בַאקָאשע ֿפַאר הילף דורך ַאן געשעדיקטן ַארבעטער

דעם פָֿארעם איז נישט בדעה צו ווערן גענוצט צו בַאריכטן אַ שָאדן .פָֿארצולייגן אַ פָֿאדערן ,נוצט פָֿארעם .C-3

פָֿאדערן אינֿפָארמַאציע

ַ -אלע קָאמוניקַאציע זָאל ַאריי ַננעמען די נומערן

דַאטע פֿ ּון שָאדן/קרַאנקַײט:

 WCBקַאסע נומער:

געשעדיקטן ַארבעטער אינֿפָארמַאציע

טיקט אויב ניי ַ ַאדרעס

לעצטע נאַמען:

ערשטע נאַמען:

ּפָאסט ַאדרעס:

ליניע :2

שטָאט:

מי:

ּפָאסט קָאד

מעדינע:

טעלעפֿאָ ן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:

לאַנדֿ) USA :פַאראייניקטע שטַאטן פֿון ַאמעריקע)

ט:
בליצּפָאס 
געבּורט דַאטע:

ר:
סאָציאַל זיכערהייט נומע 

זכר

געשלעכט:

נקֿבה

בַאלעבָאס אינֿפָארמַאציע
נָאמען פֿון בַאלעבָאס:
ּפָאסט ַאדרעס:
שטָאט:

ליניע :2
מעדינע:

		
ּפָאסט קָאד

טעלעפֿאָן נומער פֿונעם בַאלעבָאס:

לאַנדֿ) USA :פַאראייניקטע שטַאטן פֿון ַאמעריקע)

פֿעדעראַלע שטייער ידענטיֿפיצירונג :#

די שטייער ידענטיפֿיצירונג  #איז די (טיקט איינער):

SSN

EIN

סיבה ֿפַאר די בַאקָאשע  -אינסטרוקציעס :טיקט ַאלע קעסטל װאָז זענען אָנװענדלעך מַאכט זיכער צוצוטשעּפען נָאך פֿאָרמען ,מעדיציניש בַאריכטן ,בריוון ,און אזוי
ווייטער ווי פֿארלאַנגט דורך יעדעם קעסטל .אויב די נָאך אינֿפָארמַאציע איז שוין דערלאַנגט געװאָרן ,טָאן נישט צוטשעּפען זיָ ,אבער ּפרובירט צו ידענטיפֿיצירן זי אין די ּפלַאץ
אין די דנאָ פֿון דעם פָֿארעם** דורך צושטעלן די פָֿארעם נומער ָאדער טיטל און די דַאטע װען עס איז ערשט געווען דערלאַנגט צו די בָארד .ונטערשריי ַבט און דַאטירט דעם
פָֿארעם אונטן

פַֿארגיטיקונגס צָאלונגן:
		 און בַאקומע נישט קיין צָאלונגן .מעדיציניש דַאקיומענטיישַאן ווָאס װייזט אָן דיסַאביליטי איז פֿאַרלאַנגט.

 .aאיך ארבעט נישט זינט
טיקט ַאלע װאָס זעןען ָאנווענדלעך:
		
איך הָאב פֿאָרגעלייגט אַ פָֿאדערן ֿפַאר ַאן ַארבעט-פֿאַרבונדעןע שָאדן.
		
			 מיי ַן בַאלעבָאס באצאָלט נישט מיין לוין.
			 מיי ַן פָֿאדערן איז נישט געלייקנט געװאָרן.
			 איך האָב נישט באַקומען קיין באַשלוס וואָס שליסט מיר ויס פֿון פֿאַרגיטיקונג.
			 איך האָב פּרובירט צו געֿפינען אַ לייזונג צו די סיכסעך מיט די פֿאַרזיכערער.
.b

מיי ַנע צָאלונגן זענען פַֿארהַאלטן ָאדער רעדוצירט.

.c

איך בין צוריק צו ַארבעט ֿפון

.d

איך פֿאַרדין ווייניקער געלט ווי איידער איך האָב געליטן מיין שַאטן .ביטע צוטשעּפען אַ לויפֿיק לוין צעטל און מעדיצינישע באריכטן פֿון אייער דאָקטאָר.

מיט גאַנץ לוין.

.e
		

איך האָב געהאַט צוויי ָאדער מער באַלעבאַטים אויף די טָאג פֿון וםגליק/שָאדן (קַאנקערַאנט בַאשעפֿטיקונג).
ביטע צוטשעּפען אַ וואָכנדיקע גרָאב לוין פֿון איידער אייער שָאדן און אַ דערקלערונג פֿונעם צווייטן בַאלעבָאס וועגן פַֿארפַֿאלן צייט.

.f
		

און באַקום נישט קיין צָאלונגן.
				
איך בין ַארויסגעלָאזן געוואָרן פֿון תפֿיסה אויף
באַ
אַ
ביטע צוטשעּפען אַ מעדיציניש בַאריכט ווָאס ווייזט מעדיציניש דיסַאביליטי און פֿריי ַונג פֿון קַאסטַאדי רעּפָארט.

.g

איך בין נישט בַאצָאלט געװאָרן ווי אָנגעװיזן אין דעם בַאשלוס פָֿארלייגט אויף

מעדיצינישע ענינים:
		

.h

מיי ַנע פֿריערדיקע אויטָאריזַאטיָאן בַאקָאשע ( )PARאיז געלייקנט געװאָרן דורך די פֿאַרזיכערער און מיין געזונט זָארגן פּראָװידער קען נישט בעטן פֿאַר אַן יבערקוק.
ביטע צוטשעּפען  PARאָ ּפלייקענונג .אָ ּפשַאצונג דורך  WCBמשפט קען זיין געבעטן בלויז אויב:

			
		

אָ ּפלייקענונג קַאטעגָאריע איז געװען ַאדמיניסטרַאטיווע ,דזשוריסדיקשַאן ָאדער  IMEסקעדזשולינג.
ביטע צוטשעּפען קיין דָאקומענטן ווָאס וויי ַזן ווָאס די אָ ּפלייקענונג איז פַֿאלש.

			אָ ּפלייקענונג פֿון ( MTG Special Servicesסּפעציעלע דינסטע) ָאדער ( MTG Varianceווַאריַאנס)  PARאיז געװען באַזירט אויף ַאן אומאָ ּפהענגיק
מעדיציניש דורכקוק.
			

בַאקָאשע ווָאס קָאסט מער ווי ֿ $1,000פַאר בַאהַאנדלונג/טעסטינג פֿון אַ נישט MTG-גוף טייל איז געווען נָאכגעגעבן אין טייל.

	.iמיי ַנע ֿפריערדיקע אויטָאריזַאטיָאן בַאקָאשע (Pײַ )Rאיז געלייקנט געװָארן דורך די ביוראָ פֿונעם מעדיציניש דירעקטָאר און מיין געזונט זָארגן ּפרָאװידער קען נישט
בעטן ֿפַאר ַאן יבערקוק .ביטע צוטשעּפען "בַאמערקונג פֿון הַאכלָאטע" וועגן בַאהַאנדלונג.
.j

מיי ַן דיסַאביליטי איז איצט בלייביק .ביטע צוטשעּפען דעם באַריכט פֿונעם דָאקטָאר װעגן /MMIבלייביק שאָדן (פָֿארעם .(C-4.3

			

טיקט דעם קעסטל אויב איר זענט געווען אונטער  25יָאר ַאלט אין דער צייט פֿון וםגליק.

)RFA-1WY (5-22

בלַאט  1פֿון 2

דעם פָֿארעם און קיין ַאטַאטשמַאנץ מוזן זיין געשיקט םיט פּאָסט ָאדער בליצפּאָסט צו די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד.

 .kמיי ַן מעדיציניש צושטַאנד האָט זיך געביטן .ביטע צוטשעּפען מעדיצינישע פֿארעמען.
	.lמיי ַן בַאקָאשע ֿפַאר מעדיציניש און טרַאנסּפערט ריימבערסמַאנט איז געלייקנט געװאָרן ָאדער איז נישט בַאטרַאכט געװאָרן .ביטע צוטשעּפען קַאבָאלעס און פֿ
ם .C-257
ָארע 

אַנדערע ענינים:
 .mאיך האָב נַײע אינפֿאָרמאַציע אוןָ/אדער אינפֿאָרמאַציע פֿאַרלאַנגט פֿון די באָרד וועגן (צולייגן דאָקומענטן):

	.nאַנדערע (דערקלערט אין די ּפלַאץ צוגעשטעלט אונטן):

** דָאקומענט רעֿפערענץ אינֿפָארמַאציע (דַאטע ,נָאמען/טיטל ,פָֿארעם ידענטיֿפיצירונג):
דַאטע:

כסימע פֿונעם געשעדיקטן אַרבעטער:

בלַאט  2פֿון 2

)RFA-1WY (5-22

דעם פָֿארעם און קיין ַאטַאטשמַאנץ מוזן זיין געשיקט םיט פּאָסט ָאדער בליצפּאָסט צו די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד.

צו די געשעדיקט ַארבעטער ַ -אלגעמיינע אינֿפָארמַאציע וועגן ניצן דעם פָֿארעם
איר קענט איינשיקן דעם פֿאָרעם ( )RFA-1Wאון סיי וועלכע ַאטַאטשמַאנץ צו די ווָארקערס פַארגיטיקונג בָארד ווען איר ווילט ַאז די בָארד זָאל נעמען אַ סּפעציפֿיש
ַאקציע אין אייער פָֿאדערןָ ,אדער אויב איר דַארֿפט מַאכן באַקאַנט די בָארד מיט קיין ּפרָאבלעם ָאדער סיטוַאציע ווָאס װירקט זיך אויף אייער פָֿאדערן .אַ סַאך פֿון די
מערסט אָ פֿט פַֿארלַאנגטן ַאקציעס/סיטוַאטיָאנס זענען אויף דער רשימה ווי ָאדער פַֿארגיטיקונגס צָאלונג ענינים (ּפונקטן  aביז ָ ,)gאדער מעדיציניש ענינים (ּפונקטן h
ביז ָ ,)lאבער איר זענט נישט לימיטעד צו די ענינים אויף דער רשימה .טיקט ַאלע ווָאס זענען אָנװענדלעך אוןָ/אדער לייגט נָאך אינֿפָארמַאציע ָאדער דערקלערונגן אין די
צוגעשטעלט ּפלַאץ (ָ mאדער .)n
פַֿארענדיקט די ידענטיפֿיצירנדע אינֿפָארמַאציע אין די שּפיץ פֿונעם פָֿארעם  RFA-1Wאון שיקט די פָארעם ,מיט ַאלע ָאנווענדלעך אינֿפָארמַאציע צוגעשטעפּט * ,צו:
Workers’ Compensation Board
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
ַאדרעס ֿפַאר בליצפּאָסט ַאריי ַנגעבןwcbclaimsfiling@wcb.ny.gov :
די בָארד וועט אייך און ַאלע ּפַארטיעס קָאנטַאקטירן ווען עס װעט האַןדלן װעגן אייער פָֿאדערן.
 *נָאך יעדעם קעסטל וועט איר זען די אינֿפָארמַאציע װאָס דארף זיין אין הויּפט אותיות .לעמָאשל ,אויב איר לָאזט די בָארד וויסן ַאז אייער דיסַאביליטי איז איצט בלייביק
(קעסטל  ,)Xדי אינֿפָארמַאציע פֿאַרלאַנגט איז דער דָאקטָאר באַריכט פֿון /MMIבלייביק שאָדן (פָֿארעם .)C-4.3
איר דאַרפֿט שיקן א קאפּי פֿון דעם פֿאָרעם צו די פֿאַרזיכערער(ס) ,אָדער דירעקט צו דעם אַרבעטסגעבער אָדער דעם דריט פּארטיי אַדמיניסטראַטאָר אויב דער
ַארבעטסגעבער איז זעלבסט פֿאַרזיכערט.
אויב איר הָאט קיין אַנדערע דיי ַגעס ,איר קענט קָאנטַאקטירן די בָארד ַאדווָאקַאט ֿפַאר געשעדיקטע אַרבעטער ביי  .(800) 580-6665נָאך אינֿפָארמַאציע וועגן אַ
נדערע בָארד דינסטע קען זיין באַקומען אויף די וועבזייטל פֿונעם בָארד . www.wcb.ny.gov :אויב איר ווָאלט ווי צו נָאכפָֿאלגן אייער פָֿאדערן ָאנליין ,איר קענט זיך פֿ
ַארשריי ַבן ֿפַאר  eCaseניצנדיק די רעגיסטרַאציע אינסטרוקציעס פַֿארַאנען אויף די וועבזייטל ֿפונעם בָארד אונטער די  eCaseלינק.
איר הָאט די רעכט צו לעגַאל פַֿארטרעטונג .אן ַאדווָאקַאט קען אייך נישט ָאנלָאדן גליי ַך ֿפַאר פַֿארטרעטונג אין ַאם ַארבעטער פַֿארגיטיקונג פָֿאדערן .אויב עס איז אַ
ַאווָארד אין אייער פָֿאדערן ,אַלע לעגַאל אָ ּפצָאל פֿאָדערן מוזן זיין באַוויליקט דורך די בָארד און וועט זיין דידַאקטיד פֿון די ַאווָארד צו אייך דורך די פֿאַרזיכערער און
בַאצָאלט גליי ַך צו דעם ַאדווָאקַאט.
מעדיציניש בַאהַאנדלונג  -מעדַאקיישַאן  /דורַאבַאל מעדיציניש עקוויּפמענט  /באַהאַנדלוינג  /טעסטינג  -די פָֿארעם איז צו זיין געניעט ווען אַ מעדיציניש בַאקָאשע
איז געלייקנט און איר בעט פֿאַר הילף פֿון די בָארד וועגן איינער פֿון די סיבות אויף דער רשימה אין קעסטל ה .אויב אַ פֿריערדיקע דערלויבעניש איז נָאך נישט
געבעטן געװאָרן און איז פֿאַרלאַנגט ,אייער געזונט זָארגן פּראָװידער מוז פָֿארלייגן אַ פֿריערדיקע דערלויבעניש בַאקָאשע ( .)PARאינֿפָארמַאציע וועגן פָֿארלייגן פֿ
ריערדיקע דערלויבעניש בַאקָאשע ָאדער נישט בַאצָאלט מעדיציניש קאַבאָלעס קענען זיין געֿפונען אויף די  WCBוועבזייטל .www.wcb.ny.gov

יעדער מענטש ווָאס וויסנדיק און מיט כוונה צו שווינדלען לייגט פֿאָר ,איז די סיבה פֿאַרוואָס עּפעס איז ּפרעזענטירטָ ,אדער גרייט זיך צו מיט וויסן ָאדער גלויבן ַאז
עס וועט זיין דערלאַנגט צוָ ,אדער דורך ַאן פֿאַרזיכערערָ ,אדער סעלבסט-פַֿארזיכערער ,קיין אינֿפָארמַאציע ַאנטהַאלטנדיל קיין פַֿאלש מַאטעריאעל פֿאַקטן וועט זיין
שולדיק אין אַ פַֿארברעכן און אונטערטעניק צו היּפש שטראַ פֿן און טפֿיסע.

ָאנזָאג לויט די ניו יארק פּערזענלעכע ּפריווַאטקייט שוץ געזעץ (ּפובליק אָ פֿפֿיסערס געזעץ ַארטיקל -A )6און די פֿעדעראַל ּפריווַאטקייט אקט פֿון 1974
) .(5 U.S.C. § 552aדי ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונגס בָארד אױטָאריטעט צּו בעטן ַאז געשעדיקטע ַארבעטער זָאלן צושטעלן זייער ּפערזענקלעך אינֿפָארמַאציע,
ַארַײנגענּומען זייער סאציאל זיכערהיי ַט נומער ,קּומט פֿ ּון דעם בָארד אױסֿפָארשנדיק אױטָאריטעט לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געזעץ  ,(WCL) § 20אּון
זַײן ַאדמיניסטרַאטיװ אױטָאריטעט לױט  .WCL § 142די אינֿפָארמַאציע איז געזַאמלט צּו העלֿפן דעם בָארד אּונטערזּוכן אּון ֿפַארװַאלטן קליימז אין די מערסט לױניק
שטייגער ַאז מעגלעך אּון צּו העלֿפן עס הַאלטן ֿפַארהױלן ּפינטלעך קלײם רעקָארדס .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 .דעם בָארד װעט בַאשיצן די קָאנֿפידענציעליטי פֿ ּון די גַאנצע ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין זַײן ֿפַארמעגן ,אויסזָאגן עס בלױז ֿפַאר זַײנע
בַאַאמטלעך ֿפליכטן אּון אין צּוזַאמענהַאנג מיט שײך שטַאט אּון ֿפעדערַאל געזעץ.
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דעם פָֿארעם און קיין ַאטַאטשמַאנץ מוזן זיין געשיקט םיט פּאָסט ָאדער בליצפּאָסט צו די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד.

