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ַארבעטער  ֿפַארגיטיקונגס בָארד
דער ַאדװָאקַאט ֿפַאר ֿפַא
 רוואונדעטע ַארבעטער 

   (The Advocate for Injured
Workers)

328 State Street
Schenectady, NY 12305

(877) 632-4996
advinjwkr@wcb.ny.gov

דער ַאדווָאקַאט ֿפַאר ֿפַארוואונדעטע 
ַארבעטער קען צושטעלן ּפרעזַאנטיישַאנז 
װעגן ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס צרות ווָאס 
זענען וויכטיק ֿפַאר ַארבעטער, ארבעטער 

ֿפַארבענדן, בַאלעבַאטים, COSH גרוּפעס 
און ַארבעטער ַאדװָאקַאסי גרוּפעס.

שיקן ַא בליצּפָאסט צו סקעדזשולן ַא 
חינוכדיקע סעסיע.

די ָאֿפיס ֿפונעם ַאדווָאקַאט ֿפַאר געשעדיקטע ַארבעטער הָאט ַאן יינציק 
סערוויס צו העלֿפן ַארבעטער ווָאס זענען ֿפַארוואונדעט   ָאדער קרַאנק געװ
ָארן אויף די ַארבעט אין ניו יארק שטַאט. די מַאנשַאֿפט ֿפונעם אדווָאקַאט 
שטעלט צו ַאנווייזונגען און אינֿפארמאציע ֿפַאר ֿפַארוואונדעטע ַארבעטער 

כדי זיי צו בַאשיצן זייערע רעכטן אין די ַארבעטער ֿפארגיטיקונגס 
סיסטעם.

אויב איר זענט נישט זיכער װעגן ייער רעכטן ווי ַא ֿפַארוואונדעטער 
ַארבעטער, הילף איז בלױז ַא טעלעֿפָאן רוף ַאוועק. רוֿפן 

4996‑632 (877) און בעטן ֿפַאר דעם ַאדווָאקַאט ֿפַאר ֿפַארוואונדעטע 
ַארבעטערס אֿפיס. די ֿפַארשטייער אין די ָאֿפיס ֿפון די ַאדווָאקַאט קענען 

געבן ייך גלייך ענטֿפערס וועגן:
  ווי ַאזוי צו איינגעבן ייער טייַנע
  ווָאס צו טָאן אין ֿפַאל ֿפון טויט
  וועלכע ֿפארעם ווערן גענוצט

  ווער איז ַאּפגעזיכערט
  דעבַאטירט טייַנע

  געהער און ַאּפעל רעכט
  בייַצייַטיק איינגעבן

  שַאֿפן רעקָארדס
  ייער רָאלע אין ייער מעדיציניש בַאהַאנדלונג

  ווָאס מעדיציניש בענעֿפיץ זענען בנימצא
  רעהַאביליטאציע און סָאציַאל ַארבעט

דער ַאדווָאקַאט ֿפַאר ֿפַארוואונדעטע ַארבעטער רעדט םיט ארבעטער ֿפַא
רבענדן, בַאלעבַאטים, ַאקיַאּפיישַאנַאל זיכערקייַט/ געזונט גרוּפעס, און ַא

רבעטער ַאדװָאקַאסי גרוּפעס   אין די גַאנצע שטַאט צו צושטעלן חינוך װעגן 
די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס סיסטעם.

 ַאדװָאקַאט 
ֿפַאר ֿפַא

רוואונדעטע 
ַארבעטער 
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facebook.com/NYSWCB

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

twitter.com/NYSWorkersCompinstagram.com/nysworkerscompboard

 wcb.ny.gov/Notify :ָאנזָאגן אויף WCB צייכן ַארויף ֿפַאר

די ניו יארק שטַאט ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד בַאשיצט די רעכטן ֿפון ַארבעטער 
און בַאלעבַאטים דורך מַאכן זיכער די געהעריקע צושטעל ֿפון בענעֿפיטן און דורך 

העכערן העסקעם מיט די געזעץ. צו װיסן מער וועגן די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד, 
.wcb.ny.gov בַאזוכן

דערמָאנען זיך : זיכערקייַט ַאלע מָאל
דָאס בעסטע אומגליק איז דָאס ווָאס קיינמָאל נישט ּפַאסירט 

מעדיציניש זָארג
כל בַאוויליקט מעדיציניש זָארגן ֿפַאר ייער שָאדן ָאדער קרַאנקייט װעט 

בַאצָאלט דורך די ֿפַארזיכערונג ֿפון ייער בַאלעבָאס. די געזונט זָארגן 
װעט זיין בַאצָאלט צי איר ֿפַארלירט צייט ֿפון ַארבעט ָאדער נישט. עס 

װעט אויך זיין בַאצָאלט אין דערצו צו אלע די בענעֿפיץ װָאס איר בַא
קומט ֿפַאר ֿפַארלָארן לוין.

געזונט זָארגן ּפרַאוויידערז מוזן זיין ָאטערייזד דורך די בָארד. איר 
קענט געֿפינען ַא רשימה ֿפון ָאטערייזד געזונט זָארגן ּפרַאוויידערז 

אויף די וועבזייטל ֿפון די בָארד wcb.ny.gov ָאדער דורך רוֿפן דעם 
מעדיציניש דירעקטָאר ָאפיס אונטער   2362‑781 (800). איר קענט 

בַאקומען געזונט זָארגן ֿפון ַאלע די ּפרַאוויידערז אויף די רשימה ָאדער 
ֿפון ייער אייגענע דָאקטער אויב ער ָאדער זי איז ָאטערייזד.

ֿפַארֿפַאלן לוין בענעֿפיץ
ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג בענעֿפיץ ֿפַאר ֿפַארֿפַאלן לוין װערן בַאצָאלט 
בַאזירט אויף די געהעריקע מעדיציניש דַאקיומענטיישַאן ֿפון ַא בַאה
ַאנדעלנד געזונט זָארגן ּפרָאװידער. בענעֿפיץ ווערן בַאצָאלט אין די 
קורס ֿפון צוויי-דריטל ֿפון ייער דורכשניטלעך ווָאכנדיק לוין, באזירט 

אויף ייער לוין ֿפַאר די 52 ווָאכן איידער די דַאטע ֿפון שָאדן ָאדער 
קרַאנקייט, און מוזן נישט ַאריבערשטַײגן די מַאקסימום בענעֿפיץ סומע 

ערלויבט דורך די געזעץ.

די מַאקסימום בענעֿפיץ סומע װעט ַאןגעּפַאסט אויף יעדער 1 יולי. עס 
איז באזירט אויף די ניו יארק שטַאט דורכשניטלעך ווָאכנדיק לוין ֿפַאר 
די ֿפריערדיקע קַאלענדַאר יָאר ווי געמָאלדן דורך די קַאמישַאנער ֿפון 
ַארבעט צו די סוּפערַאנטענדַאנט ֿפון ֿפַארזיכערונג אויף 31 מערץ ֿפון 

יעדער יָאר. *

אויב איר הָאט געַארבעט אויף מער ווי איין ַארבעט אין די צייט ֿפון 
ייער שָאדן ָאדער קרַאנקייט, דָאס קען זיין גערעכנט ווי "קַאנקערַאנט 

בַאשעֿפטיקונג." אין דעם ֿפַאל, לוין ֿפון יעדער ַארבעט זָאל זיין געמ
ָאלדן צו די בָארד. אויב עס איז "קַאנקערַאנט בַאשעֿפטיקונג," די 

געהַאלטער װערן צוזַאמען גערעכנט צו בַאשטימען ייער דורכשניטלעך 
ווָאכנדיק לוין.

*די בענעֿפיץ קורס וואס ַא ֿפארוואונדעטער ַארבעטער באקומט )באשטימט 
דורך זיין/איר דַאטע ֿפון שָאדן( ֿפַארגרעסערט זיך נישט אויב נייַע מַאקסימום 

ֿפַאר בענעֿפיץ קורס ווערט ָאנגענומען דורך די געזעץ.

ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס שווינדל איז ַא ֿפַארברעכן אין קלַאס  E, ווָאס װעט 
בַאשטרָאֿפט מיט ַארויף צו ֿפיר יָאר אין טורמע און 5,000  $  שטרָאף.

צי וויסט איר ַאז איר קענט ָאנטייל נעמען אין 
געהערן און צוֿפעליקען/זען ֿפַאל דָאקומענטן ָאנליין 

?eCase מיט ווירטוַאל געהערן און
בַאזוכט wcb.ny.gov ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע.

 ֿפרַאגן וועגן ייער טייַנע?
רוֿפן 632-4996 (877) 

מען װעט ייך בעטן ֿפַאר די ֿפאלגענדע אינֿפָארמַאציע:

  ייער נָאמען

  ייער WCB ֿפַאל נומער, אויב איינגעגעבן

  טעלעֿפָאן נומער )מיט געגנט קָאד( ווּו םען קען ייך קָאנט
ַאקטירן

  קורץ בַאשרייַבונג ֿפון די צרה און ַאלע די 
קָארעסּפָאנדענץ װָאס איר הָאט באקומען

איינגעבן ַא טייַנע

גיכסט: בַאזוךט wcb.ny.gov אוןקלייַבט אויס איינגעבן ַא טייַנע 
, און ֿפַארענדיקט די וועב ווערסיע ֿפון די ָאנגעשטעלטער טייַנע 

)ֿפָארעם  C-3(  צו ֿפָארלייגן די ֿפָארעם ָאנליין.

אויב איר הָאט ֿפראגן וועגן איינגעבן ַא ֿפָארעם  C-3, ביטע רו
ֿפן 4996‑632 (877) , און ַא ֿפַארשטייער ֿפון די ַארבעטער ֿפ

ַארגיטיקונגס בָארד וועט ייך העלֿפן.

אויב איר זענט ֿפַארוואונדעטע ָאדער זענט 
געװָארן קרַאנק אויף די ַארבעט 
ווען ַאן ַארבעטּפלַאץ שָאדן ּפַאסירט, זָאלט איר:

  זוכן ערשט הילף ָאדער ַאנדערע נויטיק   מעדיציניש בַאהַאנדלונג 
ווי בַאלד ווי מעגלעך.

  באריכטן דעם שָאדן צו ייער בַאלעבָאס אין געשריבן ֿפָארעם ין 
30 טעג נָאך די דַאטע ֿפון דעם אומגליק.

  איינגעבן ַא טייַנע צו די NYS ַארבעטער ַאַארגיטיקונגס בָארד 
)בָארד( ין צוויי יאר ֿפון די דַאטע ֿפון ייער שָאדן; ָאבער, עס איז 

בעסער צו איינגעבן ַא טייַנע ווי בַאלד ווי מעגלעך.

אויב איר זעןט געװען דיַאגנָאסעד מיט ַאן ַארבעט-ֿפַארבונדענע 
קרַאנקייט ָאדער ַאקיַאּפיישַאנַאל קרענק , איר זָאלט זוכן נויטיק 

מעדיציניש בַאהַאנדלונג ווי בַאלד ווי מעגלעך.

ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס טייַנע ֿפַאר ַאן ַאקיַאּפיישַאנַאל קרענק מוז 
זיין איינגעגעבן אין צוויי יָאר ֿפון ווען איר זענט געװָארן ֿפַארקריּפלט, 

ָאדער צוויי יָאר ֿפון דעם טָאג ווָאס איר הָאט געוואוסט ָאדער ַא 
געזונט זָארגן ּפרָאװידער הָאט ייך געזָאגט ַאז ייער צושטַאנד איז 

ַארבעט-ֿפַארבונדען.
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