
 

 

 ָאּפטיילונג 32 ווייווער 

English Translation  

Settling Your Claim  ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם 

Workers’ compensation provides payments as 
needed for lost wages and lifetime medical care for 
an injury or illness. But you and the insurance 
company can agree to permanently close your claim 
in exchange for one lump-sum payment or an annual 
payment. This is known as settling the claim with a 
Section 32 waiver. It’s a waiver because you’re 
waiving your right to future compensation in 
exchange for this payment today. 

ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג צּושטעלט צָאלּונגען ַאז נױטיק  
ֿפַאר ֿפַארלָארן לױנען אּון לעבן מעדיקַאל ָאּפהיטּונג ֿפַאר ַא 

הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט. ָאבער איר אּון די ֿפַארזיכערּונג 
קָאמּפַאניע קענען זַײן מסּכים צּו בלייַביק ֿפַארמַאכן אַײער  

סּומע צָאלּונג -ֿפַאר אײן הרודע קלײם אין ֿפַארבַײטּונג
ָאדער ַא יָאריקער צָאלּונג. דָאס איז בַאקַאנט ַאז בַאדינגען  

ווייווער. עס איז ַא ווייווער  32די קלײם מיט ַאן ָאּפטיילּונג 
װַײל איר ָאּפלייקענערן אַײער רעכט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע  

 יקן צָאלּונג. ֿפַארגיטיקּונג אין ֿפַארבַײטּונג ֿפַאר דעם הַײנט

Because a workers’ compensation claim can pay 
both lost wages and medical care, we’ll review how a 
Section 32 waiver effects both of these. You can 
settle one and keep the other open – so you get 
benefits the same way you do today – or you can 
close both. That’s up to you and the insurance 
company.  

װַײל ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קלײם קען בַאצָאלן בײדע  
ֿפַארלָארן לױנען אּון מעדיקַאל ָאּפהיטּונג, מיר װעלן  

ווייווער ווירק אױף  32איבערקּוקן װי ַאזױ ַאן ָאּפטיילּונג 
אײנער אּון הַאלטן דעם   בײדע. איר קענען ֿפַארענטֿפערן

זשע איר בַאקּומען בענעֿפיטס אין  -ַאנדערן געעֿפנט 
ָאדער איר קענען ֿפַארמַאכן   -זעלבן שטײגער ַאז הַײנט 

בײדע. דָאס איז צװישן אַײך אּון די ֿפַארזיכערּונג 
 קָאמּפַאניע.

What parts of a claim can be 
permanently closed? 

קלײם קענען זַײן בליַיביק   װעלכע טײלן ֿפּון אַ 

 ֿפַארמַאכט? 

First, let’s talk about the lost wages.  ערשטנס, לָאמיר רעדן װעגן די ֿפַארלױרענע לױנען 

You can take one lump-sum payment for your future 
lost wages or receive an annual payment. The 
amount is whatever you, your lawyer, and the 
insurance company agree upon. It is subject to 
negotiation, and like all workers’ compensation, it’s 
tax-free. But remember – it’s the last workers’ 
compensation payment you’ll receive for lost wages 
due to your injury. 

סּומע צָאלּונג ֿפַאר אַײער  -הרודעאיר קענען נעמען אײן 
צּוקּונֿפטדיקע ֿפַארלָארן לױנען ָאדער בַאקּומען ַא יָאריקער  
צָאלּונג. די סּומע איז װעלכע איר, אַײער ַאדװָאקַאט אּון די  

ֿפַארזיכערּונג קָאמּפַאניע זַײנען מסּכים געװען. אױב עס איז  
ע ַארבעטער  סָאביקט צּו ֿפַארהַאנדלּונג, אּון ַאזױ װי ַאל

עס   -ֿפרַײ. ָאבער געדענקט -ֿפַארגיטיקּונג, עס איז שטַײער
איז דעם לעצטן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג צָאלּונג איר װעט 

 בַאקּומען ֿפַאר ֿפַארלָארן לױנען משום אַײער הֿפסד. 

Now, the medical care.     .יעצט, דעם מעדיקַאל ָאּפהיטּונג 

If you choose to end your medical care coverage 
through a Section 32 waiver, the insurance company 
will never pay for your medical care again. You’ll 
receive a one-time, lump sum payment. You may 
need to set money aside from the lump sum payment 
in a special account to pay for future medical 
treatment for your workers’ compensation injury.  

אױב איר אױסקלַײבן צּו ענדיקן אַײער מעדיקַאל ָאּפהיטּונג 
ווייווער, די ֿפַארזיכערּונג  32דעקּונג דּורך ַאן ָאּפטיילּונג 

קָאמּפַאניע װעט קײנמָאל ניט בַאצָאלן נָאך ַא מָאל ֿפַאר  
צַײט -ּפהיטּונג איר װעלן בַאקּומען ַאן אײןאַײער מעדיקַאל אָ 

הרודע סּומע צָאלּונג. איר מעגן דַארֿפן אױסשטעלן געלט  
ֿפַאר די הרודע סּומע צָאלּונג אין ַא סּפעציעל ַאקַאּונט ּכדי 

צּו בַאצָאלן ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר 
 אַײער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג הֿפסד.

  



 

 

 ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם 

 Medicare Set-Asides Medicare   אין ַא צד 

Choosing to end your medical care coverage 
through a Section 32 waiver may affect your right 
to Medicare benefits in the future. When settling a 
workers’ compensation claim, the parties must take 
into account Medicare’s interests. This is most 
often done by setting up a Medicare Set-Aside 
account (MSA) out of the proceeds of the Section 
32 waiver settlement, which will be used to pay for 
future medical treatment for your workers’ 
compensation injury.  

אױסקלַײבן צּו ענדיקן אַײער מעדיקַאל ָאּפהיטּונג דּורך  
ווייווער מעג װירקן אױף אַײער רעכט   32ן ָאּפטיילּונג אַ 

בענעֿפיטס אינ צּוקּונֿפט. װען בַאדינגען  Medicareאױף 
ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קלײם, די ּפַארטייען דַארֿפן  

. דָאס  Medicareנעמען אין חשבון די אינטערעסן ֿפּון 
ד  אין ַא צ Medicareמַאכט מען בַײ אױֿפשלָאגן ַא 

 32( ֿפון די לײזּונגען ֿפּון ָאּפטיילּונג MSAַאקַאּונט )
ווייווער ֿפַארענטֿפערּונג, װָאס װעט מען ניצן צּו בַאצָאלן 
ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ֿפַאר אַײער  

 ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג הֿפסד. 

Failing to take into account Medicare’s interests 
when you settle your claim can result in Medicare 
refusing to pay for treatment for your workers’ 
compensation injury. Check with Medicare to learn 
your rights and responsibilities. Because Medicare 
is a federal program, the Workers’ Compensation 
Board has no jurisdiction over it. 

װען   Medicareניט נעמען אין חשבון די אינטערעסן ֿפּון 
איר ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם קען ענדיקן אין  

Medicare  זָאל ָאּפזָאגן בַאצָאלן ֿפַאר בַאהַאנדלּונג ֿפַאר
אַײער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג הֿפסד. טשעק מיט  

Medicare  ּכדי צּו לערנען װעגן אַײערע רעכט אּון
איז ַא ֿפעדערַאל   Medicareֿפַארַאנטװָארלעכקײטן װַײל 

הָאט   Workers’ Compensation Boardּפרָאגרַאם, דעם 
 ניט קײן דזשוריסדיקשַאן איבער זײ.

What happens after I spend all the 
settlement money for my medical care? 

געשעט נָאך איך אױסגעב דעם גַאנצן  װָאס 
ֿפַארענטֿפערּונג געלט ֿפַאר מַײן מעדיקַאל  

 ָאּפהיטּונג?

After you spend your settlement payment 
designated to cover your medical care, such as out 
of an MSA, you can pay for care either through 
Medicare or out-of-pocket. 

נָאך איר אױסגעבן אַײער ֿפַארענטֿפערּונג צָאלּונג  
בַאשטימט צּו דעקן אַײער מעדיקַאל ָאּפהיטּונג, ַאזוי װי  

, איר קענען בַאצָאלן ֿפַאר ָאּפהיטּונג דּורך MSAֿפּון ַאן 
Medicare קעשענע. -ֿפּון-ָאדער אױס 

To be eligible for Medicare, you must either meet 
the age requirements or be receiving Social 
Security Disability Insurance. Check with Medicare 
to learn your rights – because it is a federal 
program, the Workers’ Compensation Board has 
no jurisdiction over it. 

זן הָאבן די  , איר מּוMedicareצּו זַײן ּפַאסיק ֿפַאר 
עלטער בַאדערֿפענישן ָאדער בַאקּומען סָאשַאל  

סעקּוריטי דיסַאביליטי ֿפַארזיכערּונג. טשעק מיט  
Medicare  װַײל עס איז ַא   -ּכדי צּו לערנען אַײער רעכט

 ’Workersֿפעדערַאל ּפרָאגרַאם, דעם
Compensation Board   הָאט ניט קײן דזשוריסדיקשַאן

 איבער זײ.

If Medicare isn’t an option, you must pay for future 
care out-of-pocket. Health insurance does not 
cover the cost of work-related conditions, so health 
insurance will not cover the cost of your care. This 
includes health insurance bought through a state or 
federal program.  

איז ניט ַא ברירה, איר דַארֿפן בַאצָאלן   Medicareאױב 
קעשענע. -ֿפּון -ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקער ָאּפהיטּונג אױס

געזּונטערהַײט ֿפַארזיכערּונג דעקט ניט דעם קָאסטן ֿפּון 
בַאצױגן צּושטַאנדן, ַאז געזּונטערהַײט  -ַארבעטן

סטן ֿפּון אַײער  ֿפַארזיכערּונג װעט ניט ֿפַארדעקן דעם קאָ 
ָאּפהיטּונג. דָאס נעם ַארַײן געזּונטערהַײט געקױֿפט דּורך  

 ַא שטַאט ָאדער ֿפעדערַאל ּפרָאגרַאם. 

You should keep in mind that you and the 
insurance company can agree to keep the medical 
portion of your claim open, and the insurance 
company will pay for your care as it does today.   

איר דַארֿפן דערמָאנען ַאז איר אּון די ֿפַארזיכערּונג 
קָאמּפַאניע קענען מסּכים זַײן צּו הַאלטן די מעדיקַאל  
טײל ֿפּון אַײער קלײם געעֿפנט, אּון די ֿפַארזיכערּונג 

  קָאמּפַאניע װעט בַאצָאלן ֿפַאר אַײער ָאּפהיטּונג ַאז עס
 טּוט הַײנט.  



 

 

 ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם 

What’s the process? ?װעלכער איז דעם ּפרָאצעס 

First, either your lawyer will approach the insurance 
company, or the insurance company will contact 
your lawyer to settle the claim. If you don’t have a 
lawyer, you’ll negotiate with the insurance company 
and its lawyer. The insurance company will most 
likely draw up the agreement.  

ערשטן, אַײער ַאדװָאקַאט װעט צּוֿפָארן די ֿפַארזיכערּונג 
קָאמּפַאניע, ָאדער די ֿפַארזיכערּונג קָאמּפַאניע װעט 

רן די  קָאנטַאקטירן אַײער ַאדװָאקַאט ּכדי צּו ֿפַארענטֿפע
קלײם. אױב איר הָאבן ניט ַאן ַאדװָאקַאט, איר װעלן  

ֿפַארהַאנדלען מיט די ֿפַארזיכערּונג קָאמּפַאניע אּון זַײן  
ַאדװָאקַאט. די ֿפַארזיכערּונג קָאמּפַאניע װעט מסּתמא  

 מַאכן די הסּכמה. 

When you, your lawyer and/or the insurance 
company agree on the terms of the settlement, the 
Workers’ Compensation Board will review your 
agreement. A Section 32 waiver agreement is not 
final and binding on you and the insurance company 
until it’s approved by the Board. You have ten days 
from the date of submission to withdraw from the 
agreement, and that date depends on whether or 
not you have a section 32 hearing.  

If you have a hearing, the date of submission is your 
hearing date. If the law Judge approves the 
agreement at the hearing, and none of the parties 
withdraw in writing within the ten day period, the 
Board will mail you the final section 32 decision. 
This is called a Notice of Approval – Section 32 
Waiver Agreement, and is sent only after the 
withdrawal period ends. Once the final decision is 
issued after the initial ten-day period, the carrier is 
then required to pay you within the following ten 
days. 

If a hearing isn’t necessary and the Board approved 
the agreement, you will be sent a proposed but not 
yet final decision called a Proposed Notice of 
Approval – Section 32 Waiver Agreement. This 
decision will include the submission date. You have 
ten days from the submission date to withdraw, in 
writing. The decision will also tell you the specific 
date that the agreement will become final if no 
parties withdraw within the ten-day period. The 
carrier is required to pay you within ten days of the 
final agreement date. 

 

װען איר, אַײער ַאדװָאקַאט אּון/ָאדער די ֿפַארזיכערּונג  
מּפַאניע זַײנען מסּכים װעגן די טערמינען ֿפּון הסּכמה,  קאָ 

װעט  Workers’ Compensation Boardדעם 
װײװער   32איבערקּוקן אַײער הסּכמה. ַאן ָאּפטײלּונג 

הסּכמה איז ניט לעצטגילטיק אּון ֿפַארבּונדן אױף אַײך אּון  
די ֿפַארזיכערּונג קָאמּפַאניע ביז עס װערט בַאוויליקט בַײ  

. איר הָאבן צען טעג ֿפּון די ֿפָארלייגן דַאטע  Boardעם  ד
ּכדי זיך צּוריקציען ֿפּון הסּכמה, אּון די דַאטע ָאֿפענגט 

 ֿפַארהער.   32אױף איר הָאבן ָאדער ניט ַאן ָאּפטיילּונג 

אױב איר הָאבן ַא ֿפַארהער, די ֿפָארלייגן דַאטע איז אַײער  
אױב דעם געזעץ ריכטער בַאשטעטיקט   ֿפַארהער דַאטע.

די הסּכמה אין ֿפַארהער, אּון קײן ּפַארטיי צּוריקציען  
  Boardשריֿפטלעך במשך דעם צען טעג ּפעריָאד, דעם 

 בַאשלוס. 32װעט אַײך שיקן די לעצטגילטיק ָאּפטיילּונג 
 Notice of Approval – Section 32דָאס הײסט א

Waiver Agreement, אּון װערט געשיקט בלױז נָאך 
אײנס די   .דעם צּוריקציען ּפעריָאד  ענדיקט זיך

לעצטגילטיק בַאשלוס איז ַארױסגעגעבן נָאך דעם צען  
טעג ּפעריָאד, דעם טרעגער דַארף ַאז אַײך בַאצָאלן  

 במשך די ֿפָאלגנדיקע צען טעג.  

הָאט  Boardאױב מען דַארֿפן ניט ַא ֿפַארהער אּון דעם 
ּכמה, מען װעט אַײך שיקן ַא געלײגט בַאוויליקט די הס

 Proposedָאבער ניט לעצטגילטיק בַאשלוס געהײסן אַ 
Notice of Approval – Section 32 Waiver 

Agreement.   דעם בַאשלוס װעט ַארַײננעמען די
איר װעט הָאבן צען טעג ֿפּון ֿפָארלייגן  ֿפָארלייגן דַאטע.

ַאשלוס װעט אַײך  דַאטע זיך שריֿפטלעך צּוריקציען. דעם ב
אױך זָאגן די סּפעציֿפיש דַאטע װען די הסּכמה װעט זַײן  

לעצטגילטיק אױב קײן ּפַארטיי צּוריקציען במשך דעם צען  
טעג ּפעריָאד. דעם טרעגער דַארף אַײך בַאצָאלן במשך  

 צען טעג ֿפּון לעצטגילטיק הסּכמה דַאטע. 

The Board is required to check for child support 
liens. By law, any money you receive in a settlement 
is put toward the child support lien. You will then 
receive the balance. If you used a lawyer, his or her 
fee will be deducted from the money due to you. 

ט דַארף איבערקּוקן ֿפַאר קינד ָאנהַאל Boardדעם  
ליענס. לױט געזעץ, קײן געלט איר בַאקּומען אין ַא 

ֿפַארענטֿפערּונג איז ָאנגעשטעלט צּום קינד ָאנהַאלט 
ליען. איר װעט דעמָאלט בַאקּומען דעם בַאלַאנס. אױב  

איר הָאבן גענּוצט ַאן ַאדװָאקַאט, זַײן ָאדער איר ָאפצָאל  
 ך. װעט זַײן ַארָאּפגערעכענט ֿפּון געלט מען קּומט אײַ 

  



 

 

 ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם 

Let’s review  לָאמיר איבערקּוקן 

Agreeing to a Section 32 waiver is a serious 
decision. You’re ending your claim or part of it in 
exchange for a payment. You’re also permanently 
waiving your right to any future benefits or 
payments. If you decide to move forward with a 
Section 32 Waiver Agreement, you must carefully 
plan for your medical care and how you will 
manage the money you receive now to 
supplement future lost wages. 

ווייווער איז ַאן ערנסט  32זַײן מסּכים צּו ַאן ָאּפטיילּונג 
איר ענדיקן אַײער קלײם ָאדער ַא טײל ֿפּון  בַאשלוס. 

קלײם אין ֿפַארבַײט ֿפַאר ַא צָאלּונג. איר אױך בלייַביק  
ָאּפלייקענערן אַײער רעכט צּו קײן צּוקּונֿפטדיקע  

בענעֿפיטס ָאדער צָאלּונגען. אױב איר בַאשלוסן צּו  
װײװער הסּכמה, איר   32איבערבַײטן מיט ַאן ָאּפטײלּונג  

ַאנירן מיט אױֿפמערקזַאמקַײט אַײער  דַארֿפן ּפל
מעדיקַאל ָאּפהיטּונג אּון װי ַאזױ ַאיר װעלן ָאנֿפירן דעם  

געלט איר בַאקּומען יעצט ּכדי צּולָאגן צּוקּונֿפטדיקע 
 ֿפַארלָארן לױנען. 

Only you can decide if a Section 32 Waiver 
agreement is right for you. If you have questions 
before signing, speak to your lawyer, if you have 
one. To contact the Workers’ Compensation 
Board with questions about the process,  
call (877) 632-4996. 

 32בלױז איר קענען בַאשלוסן אױב ַאן ָאּפטײלּונג 
װײװער הסּכמה איז גערעכט ֿפַאר אַײך. אױב איר הָאבן  

געס אײדער אּונטערשרַײבן, רעדט מיט אַײער  ֿפראַ 
ַאדװָאקַאט, אױב איר הָאבן אײנער. ּכדי צּו  

 Workers’ Compensationקָאנטַאקטירן דעם 
Board  מיט ֿפרַאגעס װעגן דעם ּפרָאצעס, ָאנקלינגט

(877) 632-4996 . 

 


