
די NYS ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד אנערקענט די יינציק און דרינגלעך באדערֿפענישן ֿפון משפחות ווָאס הָאבן ֿפַארלָארן ַא ליב געהַא
ט מענטש רעכט צו ַא ַארבעט-ֿפַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקייַט. מיר שטרעבן צו געשווינדלעך בַאשליסן ֿפַאטַאלקייַט ֿפָאדערן און רעדוצירן 

טירכעס ֿפַאר די איבערגעלעבטע משּפחה צו בַאקומען די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג ֿפַארזיכערונגס בענעֿפיץ.

איבערלעבער קענען ֿפָארלייגן ַא ֿפַאטַאלקייַט ֿפָאדערן ווען ַאן ַארבעטער שטַארבט ּפלוצעם רעכט צו ַא נייַע ינסידַאנס. זיי קענען אויך ֿפָארלייגן ַא 
ֿפַאטַאלקייַט ֿפָאדערן ווען זיי גלויבן ַאז ַא ַארבעטער ווָאס הָאט בַאקומען ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג בענעֿפיץ איז געשטָארבן ווי ַא רעזולטַאט ֿפון ַאן 
עקסיסטירנדע, געגרינדעט ינסידַאנס. ֿפַאטַאלקייט ֿפָאדערן מוזן ֿפָארגעלייגט װערן אין צוויי יָאר ֿפון טויט ֿפונעם ַארבעטער. ימַאגריישַאן סטַאטוס 

איז נישט ַא ֿפַאקטָאר, און דער ָארט ֿפון די לעבעדיקע משּפחה אויך נישט.
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בייַשּפיל 1  

דער דורכשניטלעך ווָאכנדיקע לוין ֿפ
ונעם ַארבעטער איז $1,200

די העזעק-געלט בענעֿפיץ זענען 
$800 ּפער ווָאך

סּפַאוס, דער/די יינציק בַארעכטיגט 
לעבן געבליבענער, בַאקומט $800 

ּפער ווָאך ֿפַאר לעבן ָאדער ביז ער/זי 
מַאכט װידער כַאסענע.

נָאכדעם װי ער/זי הָאט װידער חתונה 
געהַאט, ענדיקן זיך די בענעֿפיץ מיט 
ַא לעצט צָאלונג ֿפון צוויי יָאר בענעֿפ

יץ )$83,200 אין דעם בייַשּפיל( 

בייַשּפיל 2  

דער דורכשניטלעך ווָאכנדיקע לוין ֿפ
ונעם ַארבעטער איז $1,200

די העזעק-געלט בענעֿפיץ זענען 
$800 ּפער ווָאך

סּפַאוס בַאקומט $440 ּפער ווָאך  

דָאס קינד בַאקומט $360 ּפער ווָאך 
בשעת בַארעכטיגט )ֿפַארשּפרייטונג 

לויט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס 
געזעץ(

ווען דָאס קינד איז נישט מער בַא
רעכטיגט, די סּפַאוסַאל בענעֿפיץ ֿפ

ַארגרעסערן זיך צו $800 ּפער ווָאך 
ֿפַאר לעבן ָאדער ביז ער/זי מַאכט 

װידער כַאסענע.

בענעֿפיץ
די בענעֿפיטן אונטן זענען צו זָאלן דורך די ַארבעטער 

ֿפַארגיטיקונגס ֿפַארזיכערוןג ֿפונעם בַאלעבָאס ווען 
די ֿפָאדערן איז געגרינדעט. זיי קענען זיין ַאווָארדיד 

צוריק צו די טָאג ֿפון טויט.

לעווייַע ָאדער אזכרה הוצאות
לעווייַע ָאדער אזכרה הוצאות קענען זיין 

צוריקגעצָאלט, בַאזירט אויף ָארט און די ֿפַאקטיש 
הוצאות.

	  Westchester, Long ַארויף צו $12,500 אין 
 Rockland און Island, New York City

קַאונטיז.
	  NYC ַארויף צו $10,500 אין ַאלע ַאנדערע 

קַאונטיז.

העזעק-געלט בענעֿפיץ
די בענעֿפיץ )ֿפַארלוירענע לוין( ווערן בַארעכנט און ב

ַאצָאלט בַאזירט אויף איין ווָאך ֿפַארדינסטן.
 דער דורכשניטלעכער װָאכנדיקער לוין ֿפון דער . 	

ַארבעטער איבער די ֿפריערדיקע 52 ווָאכן איז 
ַאנטדעקט.

 די בענעֿפיץ זענען 2/3 ֿפון די סומע, שטייער . 	
ֿפריי, ַארויף צו די מַאקסימום בענעֿפיץ 

ווירקעוודיק אויף די טָאג ֿפון טויט.

בַארעכטיגונג
אין ַאלגעמיין, העזעק-געלט בענעֿפיץ זענען ַאווָארדיד 

צו משּפחה מיטגלידער ווי גייט:
 סּפַאוס. סּפַאוסַאז וואס זענען געזעצלעך . 	

באהעֿפט אין די צייט ֿפון טויט זענען בַא
רעכטיגט צו די בענעֿפיץ ֿפַאר לעבן. אויב די 

סּפַאוס מַאכט ווידער חתונה, די סּפַאוסַאל 
בענעֿפיץ ענדיקט זיך מיט איין לָאמּפ סַאכַאקל 

צָאלונג ֿפון צוויי יָאר ֿפון בענעֿפיץ. אויב עס 
זענען דָא בַארעכטיגטע קינדער ָאדער ָאֿפ
ענגיקע, די סּפַאוס טיילט די בענעֿפיץ מיט 

זיי. די סּפַאוס בַאקומט די ֿפול בענעֿפיץ אויב 
קינדער זעןען נישט מער בארעכטיגט רעכט צו 

זייר עלטער.

געגרושה סּפַאוסַאז זענען נישט בַארעכטיגט.

 קינדער און ֿפַארקריּפלט ָאדער בלינד ָאֿפ. 	
ענגיקע. קינדער ַארויף צו עלטער 18 און 
קינדער ַארויף צו עלטער 23 ווָאס זענען ֿפ

ול-צייט ּתלמידים אין ַא ַאקרעדיטיד ינסטיטושַאן 
ֿפון העכער בילדונג זענען בַארעכטיגט צו 

בַאקומען בענעֿפיץ. ֿפַארקריּפלטע און בלינדע 
ָאֿפענגע קענען בַאקומען בענעֿפיץ ֿפַאר לעבן. 

די לעבן געבליבענער טיילן די גַאנצע סומע אויב 
עס איז דָא קיין סּפַאוס. ַאנדערש, זיי טיילן עס 

מיט די סּפַאוס, ווי סּפעציֿפיצירט דורך די ַא
רבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ.

 עלטערן ֿפונעם ַארבעטער. אויב עס איז ד. 	
ָא קיין סּפַאוס, קינדער ָאדער ָאֿפענגיקע, די 

עלטערן ֿפון די ַארבעטער בַאקומען ַא צָאלונג ֿפ
ון $50,000. אויב זיי זענען געגרושה, זיי טיילן 

די צָאלונג גלייַך. 

 נחלה ֿפונעם ַארבעטער. אויב קיינער ֿפון די . 	
לעבן געבליבענער אויף דער רשימה אויבן 
עקסיסטירט, די נחלה ֿפונעם ֿפַארשטָארבן 

ַארבעטער באקומט ַא $50,000 צָאלונג. דער 
עקסַאקיוטער וועט ֿפַארענדיקן דעם ֿפָאדערן 

ּפרָאצעס.

מעדיציניש הוצאות
בשעת עס זענען דָא קיין מעדיציניש הוצאות אין ַא 

טויט ֿפָאדערן, אויב דער ַארבעטער האט ַא בַאזונדער 
ֿפָאדערן ֿפַאר די אױף-ַארבעט שָאדן, מעדיציניש בענע

ֿפיץ קען זיין בַאצָאלט אויס ֿפון דעם ֿפָאדערן.

ֿפָארלייגן ַא ֿפַאטַאלקייט ֿפָאדערן
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ֿפָארלייגן ַא ֿפַאטַאלקייט ֿפָאדערן

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 
.wcb.ny.gov מיט די געזעץ. צו װיסן מער וועגן די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד, בַאזוכן
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ֿפַארלַאנגט ֿפָארעמען
ֿפַאטַאלקייט ֿפָאדערן נוצן די סּפעציֿפיש זַאמלונג ֿפון ֿפָארעמען און 
דָאקומענטן אויף דער רשימה אונטן. צוזַאמשטעלן ֿפון ַאלע ֿפַארלַא
נגטע אינֿפארמַאציע און איינגעבן די מַאטעריַאלן צוזַאמען וועט שפַא

רן צייט און מי ֿפאר טרויעריגע משפחות. די ֿפַארלַאנגטן ֿפעלדער אויף 
יעדער ֿפָארעם מוזן זיין געענדיקט. 

� 	)C-62 ֿפָאדערן ֿפַאר ֿפַארגיטיקונג אין ֿפַאל ֿפון טויט )ֿפָארעם 
�  דערווייַז ֿפון טויט דורך דָאקטער ווער לעצטער הָאט געזָא	

)C-64 רגט ֿפַאר דעם ֿפַארשטָארבן )ֿפָארעם
�  דערווייַז ֿפון הוצאות ֿפַאר קווורע, לעווייַע און אזכרה דורך 	

)C-65 לעווייַע דירעקטָאר )ֿפָארעם
� 	)AFF-1 ַאֿפידוויט ֿפַאר טויט בענעֿפיץ )פָארעם 

די ֿפָארעמען זענען בנימצא אין די ַארבעטער און/ָאדער די ֿפָארעמען 
.  wcb.ny.gov ,סעקציעס ֿפון דער וועבזייטל ֿפונעם בָארד

שטיצנדיקע דָאקומענטן
די שטיצנדיקע דָאקומענטן װָאס מע דַארף ֿפַאר די ֿפָאדערן זענען ָאֿפ

ענגיק אויף די שייכות ֿפון די לעבן געבליבענע צו די ֿפַארשטָארבן 
ַארבעטער. )ביטע זען די בענעֿפיצ סעקציע ֿפַאר בַארעכטיגונג.( צו ֿפ

ָאדערן בענעֿפיץ, עטלעכע ָאדער ַאלע ֿפון די ֿפָאלגענדע קענען זיין 
נייטיק:

טויט צערטיֿפיקַאט   - בנימצא דורך די לעווייַע דירעקטָאר 	
געבורט צערטיֿפיקַאט ֿפונעם ַארבעטער 	
חתונה צערטיֿפיקַאט )אויב ָאנווענדלעך( 	
גט דעקרעט )אויב ָאנווענדלעך( 	
 געבורט צערטיֿפיקַאטן ֿפון בַארעכטיגטע קינדער און/ָאדער ָאֿפ 	

ענגיקע
 דערווייַז ֿפון ענרָאולמַאנט אין ַא ַאקרעדיטיד בילדונגקרייז  	

ינסטיטושַאן )אויב ָאנווענדלעך(
סָאציאל זיכערהייַט ַאווָארד בריוו )אויב ָאנווענדלעך( 	

הילף איז בנימצא
די ָאפיס ֿפון דעם ַאדווָאקַאט ֿפַאר געשעדיקטע ַארבעטער העלֿפט 
לעבן געבליבענע משפחות צו בַאקומען ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס 
טויט בענעֿפיץ. אויב איר בַאקומט דעם ּפעקל ֿפון ֿפָארעמען ֿפון די 

ָאפיס ֿפון דעם ַאדווָאקַאט, ביטע צוריקשיקן די געענדיקטן ֿפָארעמען 
צו: 

Workers’ Compensation Board 
Centralized Mailing Address 

PO Box 5	05 
  Binghamton, NY 		90	-5	05

ֿפָארעמען קענען אויך זיין ָאּפלָאדירט ֿפון די וועבזייטל ֿפונעם בָא
.  wcb.ny.gov ,רד

ֿפַאר הילף מיט דעם ּפרָאצעס, ביטע 
רוֿפן דעם ָאֿפיס ֿפון דעם ַאדווָאקַאט 

ֿפַאר געשעדיקטע ַארבעטער אונטער 
6665‑580 (800) ָאדער שיקן ַא 

  AdvInjWkr@wcb.ny.gov בליצּפָאסט צו

דער ּפרָאצעס בַאוועגט זיך מערסט געשווינד ווען לעבן 
געבליבענער משפחות ווָאס זענען לעגַאל רעּפריזענטיד ַארבעטן 

מיט זייער ַאדווָאקַאט צו צושטעלן די מערסט ֿפולשטענדיק 
אינֿפָארמַאציע.
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http://facebook.com/NYSWCB
http://youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard
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