אייער אַרבעטער פֿאַ
רגיטיגונגס נוצ
אַרבעטער פַֿארגיטיקונג צאָלט ֿפַאר געזונט זָארגן צו מיי ַכל אַ ַארבעטֿ-פַארבונדען שָאדן ָאדער
קרַאנקייט .עס צאָלט אייך אויך אַ נוץ ֿפַאר פַֿארפַֿאלן לוין.
אויב איר האָבט געליטן אַ שאַדן אָדער זענט
געוואָרן קרעןק דורך אייער אַרבעט
1.גלייך זוכן מעדיציניש זָארג .זָאגט אייער געזונט זָארג
ּפרַאוויידער(ס) ַאז איר הָאבט געליטן אַ ַארבעטֿ-פַארבונדען
שָאדן ָאדער קרַאנקייט.
2.זָאגט אייער בַאלעבָאס ,אין שרייבן ,וווּ און ווי איר האָבט געליטן
דעם שאַדן .איר דאַרפֿט טאָן דָאס אין  30טעג פֿון שָאדן.
3.לייגט פָאר אַ ָאנגעשטעלטער פָֿאדערן (פָֿארעם  (C-3װאָס
מעלדעט אייער שָאדן/קרַאנקייט צו די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס
ט ַאז אַ פָֿאדערן
בָארד (בָארד) ווי בַאלד ווי מעגלעך .ביטע מערק 
מוז זיין איינגעגעבן אין צוויי יָאר פֿון אייער שָאדן/קרַאנקייט.
כָאטש אייער בַאלעבָאס מוז אויך מעלדן דעם אינצידענט,
עס איז אויך נוציק ֿפַאר אייך צו םעלדן עס .אויב איר הָאט
געשעדיגט דער זעלביקער גוף טייל שוין פֿריערָ ,אדער הָאבט אַ
ענלעך שָאדן ,איר מוזט אויך פָֿארלייגן אַ באַגרענעצט מעלדונג
פֿון געזונט אינֿפָארמַאציע (פָֿארעם .(C-3.3

איינגעבן אַ טיי ַנע
גיכסט :בַאזוךט  wcb.ny.govאו ן קליי ַבט אויס “איינגעבן
אַ טיי ַנע , ”און פַֿארענדיקט די וועב ווערסיע פֿון די
ם  (C-3צו פָֿארלייגן די פֿ
ָאנגעשטעלטער טיי ַנע (פָֿארע 
ָארעם ָאנליין.
ם  ,C-3ביטע רו
אויב איר הָאט ֿפראגן וועגן איינגעבן אַ פָֿארע 
פֿן  ,(877) 632-4996און אַ פֿאַרשטייער פֿון די אַרבעטער פֿ
ַארגיטיקונגס בָארד וועט ייך העלפֿן.

געזונט זָארגן
אין ַאלגעמיין ,איר קענט נוצן קיין געזונט זָארגן ּפרַאוויידער(ס)
װאָס איז ָאטערייזד דורך די בָארדַ ,אריי ַנגערעכנט די NYS
ַאקיאַ ּפיישַאנַאל געזונט קליניק נעץ .דָאס טוט ַאריי ַננעמען
בָארדָ-אטערייזד דָאקטערים ,קרַאנקשוועסטער ּפרַאקטישנערז
און דָאקטער ַאסיסטַאנטן אוןָ/אדער מומחים ַאזאַ ווי
WCB.NY.GOV

סייקַאלַאדזשַאסטס ,פֿאָדיאטן ,טשיראָ ּפרַאקטָארס ,פֿיזיש
טעראַ ּפיסטַ ,אקיאַ ּפיישַאנַאל טעראַ ּפיסטַ ,אקוּפונקטוריסט און
לייסַאנסט קליניש סאציאל אַרבעטערס .אויב די פַֿארזיכערונג פֿ
ון אייער בַאלעבָאס (ָאדער אויב אייער בַאלעבָאס איז זעלבסט-פֿ
ַארזיכערט) האָט אַ בילכער פּראָװידער ָארגַאניזַאציע ( )PPOנעץ
ֿפַאר די פַארגיטיקונג פֿון מעדיציניש זָארגן פֿאַר ַארבעטער ,איר
מוזט בַאקומען אייער ערשט בַאהַאנדלונג דורך די  PPOנעץ.
צי דער ּפרַאוויידער האט אויך אַ אַ ּפטייק ָאדער דיַאגנָאסטיק
נעץ ,איר דַארֿפט בַאקומען אייער בַאדינונגען ֿפון דעם נעץ.
דער ֿפַארזיכערונגסּ-פרַאוויידער דַארף יי ַך דערציילן וועגן זייער
ֿפארלאנגטע ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי.
דער ֿפַארזיכערונגסּ-פרַאוויידער דַארף אייך דערציילן וועגן זייער
ֿפארלאַנגטע ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי .די אַרבעטער פֿ
ַארגיטיקונגס פַֿארזיכערונג צָאלט די רעכענונגן סיי ַדן איר טָאן
נישט נָאכגיין די פָֿאדערן ָאדער אויב די בָארד בַאשליסן אז עס
איז נישט אַ גילטיק פָֿאדערן .אין דעם פַֿאל ,איר מוזט צָאלן די
ּפרַאוויידערז (ָאדער פָֿארלייגן די רעכענונגן צו אייער געוויינטלעך
געזונט פַֿארזיכערונג).
איר קענט זוכן ַאן ָאטערייזד געזונט פּראָװידער אויף דעם בָארד
וועבזייטל  .wcb.ny.govאויב איר הָאט ּפרָאבלעמען מיט אייער
געזונט זָארג ָאדער איר דַארֿפט הילף צו געֿפינען ַאן ָאטערייזד
געזונט זָארגן ּפרָאװידער ,איר קענט רופֿן די ביוראָ ֿפון דעם
מעדיציניש דירעקטָאר פֿון די באָרד אויף .(800) 781-2362

ַארומפָֿארן און אַנדערע הוצאות
איר קענט באַקומען צוריק געלט ֿפַאר מיילידזש ,עפֿנטלעך
טרַאנסּפערטיישַאן ָאדער אַנדערע נויטיק הוצאות ווען איר ד
אַרפֿט ַארומפָארן ֿפַאר בַאהַאנדלונגן ָאדער פֿריי ַ מעדיציניש
אונטערזוכונגן .לייגט פָֿאר קַאבָאלעס ֿפַאר די הוצאות לּפחות
יעדער זעקס חדשים צו די בָארד און צו די פַֿארזיכערונג ניצנדיק
סרעקָארד פֿון מעדיציניש און ַארומֿפָארן הוצאות
די קליימַאנט' 
און בעטן ֿפַאר צוריקצָאל (פָֿארעם  )C-257געֿפונען אויף דעם
וועבזייטל פֿונעם באָרד.
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בַאזוכטwcb.ny.gov :
רופֿן(877) 632-4996 :
בליצּפָאסטclaims@wcb.ny.gov :

בענעפֿיץ ֿפַאר פַֿארפַֿאלן לוין
די פַֿארזיכערונג מוז גלייך צָאלן אייער פַֿארפַֿאלן לוין בענעפֿיץ אויב
אייער שָאדן ָאדער קרַאנקייט:
אָ פַֿאלטן אייך צו ַארבעטן מער ווי זיבן טעג.
פֿירט צו טיילן פֿון אייער גוף צו זיין שטענדיק פַֿארקריּפלט.
ֿפירט צו ווייניקער געצָאלט וויי ַל איר מוזט איצט ַארבעטן ווייניקערע
שעה ָאדער טָאן אַנדערע ַארבעט ווי איידער אייער שָאדן.

אויב אַ כירינג פּאַסירט
בענעפֿיץ זענען אָ פֿט בַאצָאלט אויטָאמַאטישָ .אבער ,מאַל דאַרף
עס אַ כירינג צו בַאשטימען ישוז .אויב אַ כירינג איז נויטיק ,איר
וועט בַאקומען אַ ָאנזָאג פֿון די בָארד מיט די סיבה ,טָאג און צייט פֿ
ון די כירינג .עס איז וויכטיק צו קָאנטרָאלירן ַאלע ּפָאסט ווָאס איר
בַאקומט פֿון די בָארד און ענטפֿערן לויט די אַנגעוויזן וועג .איר
זאלט הַאלטן קאפֿיעס ֿפַאר אייער רעקָארדס.
איר הָאט די רעכט צו ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿארשטייער
אין קיין צייט אין אייער כירינג .דער קָאונסעלָאר קען זיין נוציק אין
דיסּפיוטיד און קָאמּפלעקס פֿעלן און קען ענטֿפערן אייער ֿפראגן
װעגן די ֿפָאדערן .דער מענטש קען נישט בעטן פֿאַר ָאדער נעמען
אַ אָ ּפצָאל פֿון אייך .די בָארד בַאשטיםט די אָ ּפצָאל ֿפַאר לעגַאל
בַאדינונגס און די אָ ּפצָאל איז דידַאקטיד פֿון אייער פַֿארפַֿאלן לוין
ַאלַאקיישַאן.
עס איז וויכטיק אַז איר נעמט ָאנטייל אין אייער כירינגז און
ֿפַארשטייט ווָאס איז געשעעניש .אויב איר הָאט ֿפראגן ,פֿרעגן
אייער לעגַאל פֿאַרשטייער ָאדער די ריכטער אויב איר זענט נישט
רעּפריזענטיד .איר קענט ָאנטייל נעמען אין אייער כירינג ָאנליין מיט
ווירטוַאל כירינגזָ ,אדער איר קענט ָאנטייל נעמען דורך טעלעפָֿאן.
געבט אַ קוק אויף אייער כירינג בַאמערקן ֿפַאר ינסטרַאקשַאנז.
אויב איר קענט נישט קומען צו אַ כירינג ,קָאנטַאקטירט די בָארד ווי
בַאלד ווי מעגלעך צו טוישן עס.
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אויב אייער טיי ַנע איז דיסּפיוטיד
טייל מָאל ,פַארזיכערונגן רופֿן ַארויס אַ טיי ַנע .די אַַארזיכערונג קען
נישט מַאסקים זיי ַן ַאז איר הָאט אַ ַארבעטֿ-פַארבונדענע שָאדן
ָאדער קרַאנקייטָ ,אדער בַאשטעטיקן ַאז עס האט נישט פַארזיכערט
אייער בַאלעבָאס ָאדער געבן אַן אַנדער סיבה .אויב אייער טיי ַנע איז
דיסּפיוטיד ,די בָארד וועט הַאלטן אַ כירינג .א ריכטער פֿון אַרבעטער
פַֿארגיטיקונגס געזעץ וועט אָ ּפשַאצן אייער מעדיציניש רעקָארדס ,לוין
און אַנדערע זָאגן און עדות .נאך דעם װעט דער ריכטער בַאשליסן די
ַארויסגעבן און בַאשטימען קיין נוץ ַאלַאקיישַאן.
איר ָאדער אייער די פַֿארזיכערונג פֿון אייער בַאלעבָאס קען
אַ ּפעלירן דעם בַאשלוס אין שרייבן אין  30טעג פֿון די איינגעבן

טָאג .דריי בָארד מיטגלידער װעלן אָ ּפשַאצן די אַ ּפעלירן און
מַאסקים זיי ַן םיט עס ,טוישן עס ָאדער אָ ּפווַארפֿן עס .זיי קענען
אויך בעטן מער כירינגז.
אויב אייער פַֿאל איז דיסּפיוטיד ,איר קענט בעטן צו בַאקומען
דיסַאביליטי בענעפֿיץ בשעת די פַֿאל איז געהערט .צו בעטן ֿפַאר
דיסַאביליטי בענעפֿיץ ,איר מוזט פָֿארלייגן אַ ָאנזָאג און דערוויי ַז פֿ
ון פָֿאדערן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעפֿיץ (פָֿארעם ,)DB-450בנימצא
אויף דעם בָארד וועבזייטל .איר קענט אויך רופֿן די בָארד ֿפַאר הילף
ָאדער בַאזוכן אַ בָארד אָ פֿיס .אויב די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג פֿ
ָאדערן איז בַאשטימט אין אייער טויווע ,די דיסַאביליטי בענעפֿיץ
זענען דידַאקטיד פֿון אייער פַֿארפַֿאלן לוין ַאלַאקיישַאן.

אַ טיימליין ֿפַאר אייער טיי ַנע
מעדיציניש בַאהַאנדלונג :גלייך בַאקומע ן מעדיציניש זָארג .זען
אייער דָאקטער  15טעג נָאך די שָאדן און דַאן יעדער  90טעג אויב
איר הָאט פַֿארלָארן צייט.
לוין ערזעצונג :אויב איר זענט פַֿארקריּפלט ,אייער פַֿאל איז
אנגענומען און איר פַֿארפֿירן מער ווי זיבן טעג פֿון ַארבעט ,איר
וועט זיין בַאצָאלט ין  18טעג פֿון דעם צופַֿאל ָאדער  10טעג ֿפון
ווען די פַארזיכערונג איז געווען לאָזן װיסן  .אויב אייער פַֿאל איז
דיסּפיוטיד ,איר וועט הָאבן אַ כירינג צו בַאשליסן אייער פָֿאדערן.
אין ַאלגעמיין ,אַ כירינג וועט זיין יי ַנגעָארדענעט  28טעג ֿפון דעם
טָאג ווָאס די פָאדערן איז דיסּפיוטיד.

שּפרַאך הילף
די בָארד וועט איבערזעצן דָאקומענטן אין קיין שּפרַאך װ
אָס איר דַארֿפט .עס וועט אויך צושטעלן ַאן איבערזעצער
ֿפַאר אייך בעשַאס אייער כירינגָ ,אן קיין קָאסטן .ביטע רו
פֿן  (877) 632‑4996צו בעטן פֿאַר איבערזעצונג ָאדער
ינטערּפריטיישַאן .אויב איר נוצט ווירטוַאל כירינגז ,איר קענט אויך
בעטן ַאן איבערזעצער בעשַאס די טשעק-אין ּפרָאצעס.

הילף איז בנימצא
אויב איר הָאט שוועריקייט מיט אייער פָֿאדערן ,די בָארד
ַאדווָאקַאט ֿפַאר געשעדיקט אַרבעטער קען העלֿפן אייך .אויב
איר דַארֿפט הילף צוריקצוקומען צו די ַארבעט ,אייער בַאלעבָאס
קען הָאבן ָאלטערנַאטיוו ָאדער גריגג ָאנשטרענגונג ופֿגַאבען
ַאזוי איר קענט ַארבעטן בשעת איר היילט .קָאונסעלָארס ֿפַאר
ווָאוקיישַאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן פֿון די בָארד קענען אויך העל
פֿן אייך .אויב איר הָאט משּפחה ָאדער פֿינַאנציעל צרות ווי אַ
רעזולטַאט פֿון אייער שָאדן ,די בָארד האט לייסַאנסט מומחים
סאציאַל אַרבעטער ווָאס קענען העלֿפן .רופֿן די בָארד צו
לערנען מער וועגן די סערוויסעס ָאדער בַאזוכן
.wcb.ny.gov/returntowork/

די ניו יארק שטאַט ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד באַשיצט די רעכטן פֿון אַרבעטער און באַלעבאַטים דורך מאַכן זיכער די געהעריקע צושטעל פֿון בענעפֿיטן און דורך
העכערן העסקעם מיט די געזעץ .צו װיסן מער וועגן די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד ,בַאזוכן .wcb.ny.gov
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