שיקט דעם פֿאַרענדיקט פֿאָרעם צו:
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205

וועלט הַאנדל צענטער פריי ַוויליקער פָאדערן ֿפַאר פֿ
ַארגיטיקונג

איר מוזט ענטֿפערן ַאלע ֿפראגן גָאר  -טיּפט ָאדער שרעיבט קלַאר אין דרוקט .לייענען זָארגעוודיקלעך די באַדינגונגען פָֿארצולייגן אַ פָֿאדערן ווי אַ וועלט
האַנדעל צענטער פֿריי ַוויליקער אויף זיי ַטל צוויי .איר מוזט צושטעלן ַאלע פֿאַרלאַנגטן דָאקומענטן מיט דעם פָֿארעם ַאריי ַנגערעכנט אַ בריוו פֿון בַאשטימונג פֿ
ון די וועלט האַנדעל צענטער געזונט ּפרָאגרַאם.

 .Aגעשעדיקטער מענטש
לעצטע נאַמען:

ערשטע נאַמען:

ּפָאסט ַאדרעס:

 ליניע : 2

שטָאט:

מעדינע:

ּפָאסט קָאד:

טעלעפָאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:
סאָציאַל זיכערהייט נומער: 
קענט איר רעדן ענגליש?

יא

לאַנד:

  בליצּפָאסט: 
געבּורט דַאטע

ניין

מי:

געשלעכט:

()MM/DD/YYYY

נקֿבה

זכר

אויב ניין ,וועלכע שּפרַאך קענט איר רעדן:

ָ .Bארט  /צייט
וועלכע דַאטע(נ) הָאבט איר פֿריי ַוויל געהאָלףן אין ָאדער לעבן ( Zero Groundגרָאונד נול) ָאדער ( Landfill Kills Freshפֿריש הַארגע לַאנדפֿיל) : (MM/DD/YYYY)
___________________________________________________________________________________________________________
צי הָאט אַ פֿריי ַוויליקער ַאגענטור ָאדער אַ רַאטוניק ענטיטי ָאנגעפֿירן אייער ַאקטיוויטעטן אין ( Zero Groundגרָאונד נול) ָאדער ( Landfill Kills Freshפֿריש
יאָ
נײן
הַארגע לַאנדפֿיל):
אויב יאָ  ,נָאמען פֿון ַאגענטור ָאדער ענטיטי_______________________________________________________________________________ :
אויב ניין ,ווער קען צושטעלן אַ דערקלערונג צו שטיצן אייער ָאנטייל אין WTCXרַאטעווען ,אָ ּפזוך ָאדער רייניקונג_________________________________:

 .Cמין און מָאס פֿון שָאדן/קרַאנקיי ַט
ווי איז די שָאדן/קרַאנקיי ַט ּפַאסירט____________________________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________________________________________
געבט גָאר די נַאטור פֿון אייער שָאדן/קרַאנקיי ַטַ ,אריי ַנגערעכנט ַאלע טיילן פֿון גוף װאָס זענען געשעדיקט______________________________________ :
___________________________________________________________________________________________________________
צי הָאט איר וףגעהערט רעגולער ַארבעט וויי ַל פֿון דעם שָאדן/קרַאנקיי ַט:

יא

אויב יאָ  ,דַאטע פֿון ופֿהערן (MMDD/_______________ :)YYYY/

ניין

אויב איר האָט ופֿגעהערט מיט רעגולער ַארבעט ,הָאבן איר װידער אָןגעהויבן צו ַארבעטן:

ניין

יא

אויב יאָ  ,דַאטע פֿון אָנהייב (MMDD/________:)YYYY/

ננָאמען פֿון געזעציק באַלעבאָס______________________________________________________________________________________ :
אַדרעס פֿון געזעציק באַלעבאָס______________________________________________________________________________________ :

 .Dבענעפֿיץ/מעדיציניש זאָרגנ
הָאבן איר זיך אַנגעווענדט ֿפַאר בענעפֿיץ פֿון די  11סעפּטעמבער קָארבן פַֿארגיטיקונג פֿאָנד:

יאָ

נײן

אויב יאָ  ,געבט די סטַאטוס פֿון אייער פָֿאדערן_____________________________________________________________________________ :
צי הָאט איר בַאקומען ָאדער בַאקומט איר איצט מעדיציניש זָארג:

יאָ

ניין

איר דַארֿפן איצט מעדיציניש זָארג:

יאָ

נײן

נָאמען פֿונעם ַאטענדינג דָאקטער_____________________________________________________________________________________ :
אַדרעס פֿונעם דָאקטער___________________________________________________________________________________________ :
אויב איר זענט געווען אין אַ שּפיטָאל ,געבט די דַאטען װאָס איר זענט געװען שּפיטָאליזירט __________________________________ :(MM/DD/YYYY)
נָאמען פֿון שּפיטָאל______________________________________________________________________________________________ :
אַדרעס פֿון שּפיטָאל_____________________________________________________________________________________________ :
צי הָאט איר געהאָבט קיין ארויס-פֿון-קעשענע הוצאות ֿפַאר מעדיציניש זָארג צו מיי ַכל די שָאדן/קרַאנקיי ַט װאָס איר האָט געליטן:

יאָ

נײן

אויב יאָ  ,ווָאס איז גװען די גַאנץ סומע פֿוןארויס-פֿון-קעשענע הוצאות$ :
איך שטעל דערמיט פָֿאר מיין פָֿאדערן ֿפַאר פַֿארגיטיקונג ֿפַאר שָאדן/קרַאנקיי ַט װעגן פֿון פֿריי ַוויליקער ַארבעט אין גרָאונד זעראָ ָאדער זיי ַן געגנט ָאדער פֿ
ריש קיללס לַאנדפילל ,און אין שטיצן פֿון עס מַאך איך די אויבן-סטייטיד דערקלערונג פֿאקטן.
כסימע פֿונעם געשעדיקטער מענטש (פֿאָדערער)

דַאטע

יעדער מענטש ווָאס וויסנדיק מאַכט אַ פַֿאלש דערקלערונג ָאדער פַֿארטרעטונג וועגן אַ מַאטעריַאל פַֿאקט אין די לויף פֿון ריּפָארטינג ,ויספָֿארשונג פֿון ָאדער צונויפּפַאסן פֿון אַ פָֿאדערן ֿפַאר קיין
נוץ ָאדער צָאלונג אונטער דעם קאַ ּפיטל ֿפַאר די ציל פֿון ויסמיידן טניי ַ פֿון ַאזאַ צָאלונג ָאדער נוץ וועט זיין שולדיק פֿון אַ פַֿארברעכן און אויסגעשטעלט צו היּפש שטרַאף און טפֿיסע.

)WTCVol-3 (9-21

www.wcb.ny.gov

וויכטיק אינֿפָארמַאציע ֿפַאר די פָאדערער ֿפַאר די וועלט האַנדעל צענטער ֿפַארגיטיקונג פֿון די פֿריי ַוויליקע
(פָארעם )WTCVol-3
געלט איז בנימצא צו פַֿארגיטיקן פֿריי ַוויליקע וועלכע זענען פֿאַרוואונדעט אדער פֿאַרקריפּלט געװאָרן בשעת דער צושטעלן פֿון הילף פֿאר ניו יארקער
נאָכן  11סעפּטעמבער  2001טעראר אַטאַקע אויפֿן וועלט האַנדל צענטער .דאָס געלט איז באַקאַנט ווי די ניו יארק שטַאט וועלט האַנדעל צענטער
אַרבעטער פַֿאנד .די ניו יארק שטַאט אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד וועט באַקומען פֿאָדערן פֿון ֿפריי ַוויליקע וועלכע ליידן קראנקהייטן אדער שאָדן
וואס ווָאס זענען געֿפירט דורך ֿפריי ַוויליקער הילף אין די וועלט האַנדעל צענטער ּפלַאץ ָאדער די ָאדער ( Landfill Kills Freshפֿריש הַארגע
לַאנדפֿיל) ,און וועט פַֿארווַאלטן צָאלונגן פֿון דעם פָאנד אין לויט מיט די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ און בָארד ּכללים .דורך ּפלָאמבירן גאָר
אויס ,אונטערשרייבן און איינגעבן דעם פֿארעם ,מאַכט איר אַ פָֿאדערן קעגן די ניו יארק שטאַט וועלט האַנדעל צענטער ֿפריי ַוויליקע פַאנד.
ביטע זיין מודיע ַאז די בענעפֿיץ ֿפַאר ַאלע ֿפריי ַוויליקע פֿון די וועלט האַנדעל צענטער זענען לימיטעד צו די פֿאַרבליבן קיעם פֿון די פַֿאנדינג
צוגעשטעלט דורך די ניו יארק שטאַט וועלט האַנדעל צענטער ֿפריי ַוויליקע פַאנד.
ּכדי צו דָאקומענטירן אייער פָֿאדערן ,לייגט פֿאָר דעם פָֿארעם מיט די פֿאָלגענדע קאָ ּפיען צו די ניו יארק שטאַט אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד:
1.דערוויי ַז פֿון פֿריי ַוויליקער סטַאטוס (בריוו פֿון קָאממענשַאנז/בַאשטעטיקונג פֿון די ַאגענטור ווָאס האָט ָאנגעֿפירט אייער  11סעפּטעמבער
פֿריי ַוויליקער ַאקטיוויטעטן אין אין ( Zero Groundגרָאונד נול) ָאדער ( Landfill Kills Freshפֿריש הַארגע לַאנדפֿיל); בילדער ,עדות בריוו ,און
אזוי ווייטער).
2.מעדיציניש דערוויי ַז פֿון אַ קַאוזַאלי ֿפַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקיי ַט פֿון ֿפריי ַוויליקער הילף אין אַ בַאשטימען ּפלַאץ.
3.גָאר אויסּפלָאמבירן פָארעם ( WTC-12רעגיסטרַאציע פֿון ָאנטייל אין די וועלט האַנדעל צענטער רַאטעווען ,אָ ּפזוך ָאדער רייניקונג אַ ּפעריישַאנז).
4.בריוו פֿון ַאקסעּפטַאנס ָאדער אָ ּפלייקענונג פֿון די וועלט האַנדעל צענטער געזונט ּפרָאגרַאם .די באָרד פֿאַרלאנגט יעצט אַז ֿפריי ַוויליקע ארבעטער
זאָלן אַריינגעבן אַ פָֿאדערן צום וועלט האַנדעל צענטער געזונט פּראָגראַם איידער זיי שיקן אַ פָֿאדערן צום באָרד; די בענעפיץ בריוו פֿון די וועלט
ט צוזַאמען מיט די .WTCVol-3
האַנדעל צענטער געזונט ּפרָאגרַאם זָאל זיין פָֿארגעלייג 
5.אויב איר הָאט ֿפָארגעלייגט אַ פָֿאדערן צו די קָארבן פַֿארגיטיקונגס פַאנד ,שטעלט צו די לעצטע בארעכטיגונג באַשטימונגס בריווַ ,אווָארד בריוו
ָאדער אַנדערע נאָטיץ פֿון פֿאָדערן סטַאטוס.
6.געענדיקט ָ WTC HIPAAאןזָאג ֿפָארעם https://www.wcb.ny.gov/wtc-hipaa-form-0 -

7.געענדיקט קָארבן פַֿארגיטיקונג פַֿאנד אָןזאָג פָֿארעם https://www.wcb.ny.gov/wtc-vcf-auth-form -
ביטע הַאלטן ַאלע דאָקומעןטן ֿפַאר אייער רעקָארדס.
ביטע געבט צו וויסן אייער געזונט זאָרגן ּפרַאוויידערז ַאז איר הָאט אַ ּפענדינג פָֿאדערן מיט די ניו יארק שטאַט וועלט האַנדעל צענטער ֿפריי ַוויליקע
פַאנד ַאדמיניסטרירט דורך די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד און ַאז זייער רעכענונגן און מעדיציניש בַאריכטע זָאלן זיין געשיקט צו די
.New York State Workers Compensation Board, No Insurance Unit, PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205
בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ.
(ַ Public Officers Lawארטיקל  6-A) and the Federal Privacy Actפֿ ּון .)5 U.S.C. § 552a( 1974
די 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 דאָ 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.
 HIPAAאָנזאָג
ּכדי צו בַארעכטיקן אַ פַֿארגיטיקונגס פָֿאדערן פֿ אַר ַארבעטערן ָאדער אַ דיסַאביליטיַ) ,א()(4אַ WCL-13-און  12 NYCRR 325-1.3דַארפֿן געזונט
זָארגן ּפרַאוויידערז קעסיידער פָֿארצולייגן מעדיציניש בַאריכטע פֿון בַאהַאנדלונג צו די בָארד און די פַֿארזיכערונסג טרעגער ָאדער דעם בַאלעבָאס.
לויט ,45 CFR 164.512 די לעגַאל פֿארלאַנגט מעדיציניש בַאריכטע זענען ּפָאטער פֿון  HIPPA’sבַאגרענעצונגען ֿפַאר ַאנטּפלעקונג פֿון געזונט אינֿפָארמַאציעס.
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