ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.
װי ַאזױ צּו ָאנֿפילן דעם ַאֿפידײװיט ֿפַאר ַארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג טױטֿפַאל בענעֿפיטס
 .1דעם מענטש װָאס זּוך ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג
טױטֿפַאל בענעֿפיטס דַארף פֿ ּולשטענדיקן דעם ַאֿפידײװיט.
ַאלע קלַײמַאנטס דַארֿפן פֿ ּולשטענדיקן אָ ּפטיילּונג ,A
אָ ּפטיילּונג  Bאּון אָ ּפטיילּונג  .1בַאזירט אױף אַײער
בַאציּונג מיט דעם װָאס הָאט ֿפַארשטָארבן ,איר דַארֿפן אױך
פֿ ּולשטענדיקן די ֿפָאלגנדיקע אָ ּפטיילּונגען:
סּפאַ ּוסן אָ ּפטײל( 2 .אּון אָ ּפטײל 3 .אױב עס זַײנען דאָ קינדער).
עלטערן ָאדער היטער ֿפַאר קינדער :אָ ּפטײל.3 .
אָ ּפהענגיק עלטערן ,זײדע-בָאבע :אָ ּפטײל.4 .
אָ ּפהענגיק אײניקלעך ,ברידער :אָ ּפטײל.5 .
ניט-אָ ּפהענגיק עלטערן :אָ ּפטײל.6 .
געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט פֿ ּון ֿפַארשטָארבן ּפָאסעסיע:
אָ ּפטײל.7 .
 .2איר בלױז דַארף פֿ ּולשטענדיקן די אָ ּפטיילּונגען
ליסטעד אױבן װָאס זַײנען שײך צּו אַײער בַאציּונג מיט
דעם ֿפַארשטָארבענער .שטרַײך אױס ַאלע אָ ּפטיילּונגען
ָאדער ּפַארַאגרַאֿפס װָאס צוּולייגן ניט מיט ַאן .X
ֿ .3פַארדרּוקן לײנעװדיק .נעם ַארַײן דעם ֿפַארשטָארבענער
סָאשַאל סעקּוריטי נּומער אין יעדער זַײט ,אּון דעם WCB
ֿפַאל נומער ָאן זַײט  ,3אױב איר װײסן עס.
 .4ענטֿפער ַאז גענוי ַאז מעגלעך .לײענט דעם ַאֿפידײװיט
נָאך אַ מָאל נָאך ֿפַארענדיקן צּו ֿפַארזיכערן ַאז עס איז
ּפינטלעך װַײל איר װעט שװערן עס איז אמתדיקַ .ארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג שװינדל איז אַ ֿפַארברעך בַאשטרָאֿפלעך מיט
געלטשטרָאף אּון געֿפעגקענעיש
 .5נָאטַארן דעם ַאֿפידײװיט .שיק דעם פֿ ּולשטענדיק
אּון נָאטַארן ַאֿפידײװיט ,אּון ַאלע ֿפַארבינדּונגען ,צּו דעם
ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד צּום ַאדרעס ליסטעד אּונטן.

ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג טױטֿפַאל בענעֿפיטס

 .1די געזעץ צּושטעלט ביז ֿ $12,500פַאר לװיה הוצעות
אין דרום שטַאט ,און  $10,500אין צֿפון שטַאטָ ,אֿפענגען
פֿ ּון דעם בַאצירק אין װעלכן מען מַאכט די הוצעות.
 .2די געזעץ אױך צּושטעלט װָאכנדיק בענעֿפיטס ביז אַ
מַאקסימּום סּומע ,בַאזירט אױף די דַאטע פֿ ּון צּוֿפַאל,
ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע )a( :די געזעצלעך איבערבלַײביק
סּפאַ ּוס ביז דעם סּפאַ ּוס הָאט נָאך אַ מָאל חתּונה)b( ,
קינדער פֿ ּון דעם ֿפַארשטָארבענער ביז  23( 18אױב זײ
גײן צּו אַ דערקענטע בילדּונג אינסטיטּוציע ַאז אַ פֿ ּול-צַײט
ּתלמיד) ,אּון ( )cקײן אָ ּפהענגיק קינדער פֿ ּון ַאלע עלטער
װָאס זַײנען אין גַאנץ בלינד ָאדער אין גַאנצן אָ ּפהענגיק אּון
בליי ַביק דיסײבלעד.
 .3אױב עס איז ניט קײן געזעצלעך איבערבלַײביק סּפאַ ּוס
ָאדער אָ ּפהענגיק קינדער ,די געזעץ צּושטעלט װָאכנדיק
בענעֿפיטס צּו אײניקלעך ָאדער ברידער יּונגער װי 18
װָאס זַײנען אָ ּפהענגיק געװען פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ֿפַאר
ָאנהַאלט װען דעם ֿפַארשטָארבענער איז געשטָארבן.
 .4אױב עס זַײנען ניט קײן אינדיװידּועלע בַארעכטיקט
צּו װָאכנדיק טױטֿפַאל בענעֿפיטסַ ,אז מען מעג בַאצָאלן
 $50,000צּו די עלטערן פֿ ּון ֿפַארשטָארבענערָ ,אדער
צּום ֿפַארשטָארבענער ּפָאסעסיעס אױב די עלטערן פֿ ּון
ֿפַארשטָארבענער הָאבן ֿפַארשטָארבן.
 .5אױב איר בַאקּומט געלט ַאז אַ רעזּולטַאט פֿ ּון ַאן
אּומגערעכט טױטֿפַאל ַאקציע ,די געזעץ דערלױבט דעם
ֿפַארזיכערער צּו הָאבן אַ ליען ָאדער קרעדיט קעגן דעם
געלט .דעם ליען פֿ ּון ֿפַארזיכערער אּון קרעדיט רעכט
מעג װירקן אַײער מעגלעכקַײט צּו בַאקּומען ַארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ביז דעם ליען אּוןָ/אדער קרעדיט
איז אױסגעמַאטערט .עס איז װיכטיק צּו רָאטן דעם
ֿפַארזיכערער פֿ ּון סטַאטּוס פֿ ּון ַאן אּומגערעכט טױטֿפַאל
ַאקציע ,אּון צּו בַאקּומען זַײן צּושטימּונג אײדער דעם
אױסגלַײך.

ֿפַאר ֿפרַאגעסָ ,אנקלינגט די ָאֿפיס פֿ ּון דעם ַאדװָאקַאט ֿפַאר געשעדקיט ַארבעטער.1-800-580-6665 :
NYS Workers’ Compensation Board
Centralized Mailing
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205

ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג ַ :Aאלע אַ ּפליקַאנטן
ַאלע אַ ּפליקַאנטן דַארֿפן פֿ ּולשטענדיקן דעם זַײט אּון נעמען דעם דָאקּומענט צּו אַ נָארַאטי אין לעצן זַײט,
אָ ּפטיילּונג  .Bשיקט דעם ַאֿפידײװיט אּון ַאלע ֿפַארבינדּונגען צּו דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד.
אין ענין פֿ ּון טענה פֿ ּון
_________________________________ ,קלַײמַאנט

(אַײער ערשטן אּון משּפחה נָאמען)

װעגן טױטֿפַאל פֿ ּון

		
_________________________________ֿ ,פַארשטָארבענער
		
(ֿפַארשטָארבענער ערשטן אּון משּפחה נָאמען)
		 .v
_________________________________ַ ,ארבעטגעבער

ַאֿפידײװיט
# WCB
WCL § 16

(נָאמען פּֿון ֿפַארשטָארבענער ַארבעטגעבער אין צַײט פּֿון טױטֿפַאל)

______________________________________________________________________

(ַארבעטגעבער ַאדרעס)

שטַאט פֿ ּון ________________________________________
(שטַאט ַאװּו מען הָאט דָאס נָאטַאריזעד)

בַאצירק פֿ ּון ______________________________________
(בַאצירק ַאװּו מען הָאט דָאס נָאטַאריזעד)

איך ,געהעריק אַײנגעשװָארן ,איך שטײ דאָ אּון זָאג (ענטֿפער די ֿפָאלגנדיקע ֿפרַאגעסַ ,אז ּפַאסיק):

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
)AFF-1 (6-16

זַײט  1פֿ ּון 10

ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג ַ :Aאלע אַ ּפליקַאנטן

ַאלע אַ ּפליקַאנטן דַארֿפן פֿ ּולשטענדיקן דעם אָ ּפטיילּונגֿ .פַארבינדט די ֿפָאלגנדיק אױב שײך .טשעק דעם קעסטל אױב
ַארַײנגענּומען.
טױטֿפַאל צערטיֿפיקַאט (בַאדַארֿפט)
	קאָ ּפיעס פֿ ּון דָאקּומענטן די בָארד קען ניצן צּו בַאשלָאסן דעם ֿפַארשטָארבענער גַאנץ גרָאס װָאכנדיק ֿפַארדינסטן
ֿפַאר דעם גַאנץ בַאשעֿפטיקּונג ֿפַאר אײן יָאר אײדער דעם טױטֿפַאל .צָאלּונג ּפאַ ּפירןֿ W-2 ,פָארמע ,א.א.װ)
קאָ ּפיעס פֿ ּון קַאבָאלען ָאדער ַאנדערע דָאקּומענטן פֿ ּון צָאלּונג פֿ ּון לװיה הוצעות.
קאָ ּפיע פֿ ּון דעם ֿפַארזיכערער צּושטימּונג צּו דערלײדיקן ַאן אּומגערעכט טױטֿפַאל ַאקציע.
 .1איך בין דעם קלַײמַאנט .איך לעב אין ______________________________________________________________.
(גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע)

מַײן טעלעֿפָאן נּומער איז _____________________________.
(געגנט קָאדע ,נּומער)

מַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער איז ______________________________________________________________.
(ַאלע נַײן ציֿפערן)

איך בין דעם ________________________________________________________ פֿ ּון דעם ֿפַארשטָארבענער.
(סּפ ַאּוס ,זּון ,טָאכטער ,עלטער ,בָאבע-זײדע ,ברּודער ,שװעסטער ,אײניקלּ ,פָאסעסיע רעּפרעזענטַאנט)

 .2דעם ַאדרעס פֿ ּון דעם ַארבעטגעבער איז ______________________________________________.
(גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע)

 .3דעם ֿפַארשטָארבענער געבּורט דַאטע איז _________________________________________________.
(מָאנַאט ,טָאג ,אּון יָאר)

דעם סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער איז __________________________________________.
(ַאלע נַײן ציֿפערן)

דעם ֿפַארשטָארבענער טױטֿפַאל דַאטע איז _________________________________________________.
(מָאנַאט ,טָאג ,אּון יָאר)

ָאן דעם טױטֿפַאל דַאטע ,דעם ֿפַארשטָארבענער _______________ געַארבעט ֿפַאר דעם ַארבעטגעבער געהײסן אױבן.
(הָאט ָאדער הָאט ניט)

אין _________________ ,דעם ֿפַארשטָארבענער איז געװען אין ___________________________________________
(גַאס ,שטָאט ,אּון שטַאט)

(דַאטע אּון טױטֿפַאל צַײט)

אּון הָאט געמַאכט ____________________________________________________________________
(װָאס הָאט דעם ֿפַארשטָארבענער געטָאן אין טױטֿפַאל צַײט)

אּון איז געשטָארבן ַאז אַ רעזּולטַאט פֿ ּון ______________________________________________________________
(דערקלערן װי ַאזױ איז געשטָארבן דעם ֿפַארשטָארבענער).

 .4די גרָאס לױנען פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער (ַארַײנגענּומען איבערצַײט) אּון בירגעלט) ֿפַאר דעם בַאשעֿפטיקּונג איז געװען ,________$
(סּומע)

אּון אױך ֿ _______________$פַאר ________________________ ,בַאצָאלט לױט אַ _____________________ גרּונט.
(סּומע)

(ה ַאּוסינג ,דינגען ,סעודות ,א.א.װ).

(װָאכנדיק ,צװײ-װָאך ,א.א.װ).

 .5דעם ֿפַארשטָארבענער _______________________________ ַאנדערער בַאשעֿפטיקּונג אין צַײט פֿ ּון טױטֿפַאל ,מיט
(הָאט ָאדער הָאט ניט געהַאט)

____________________________________ ,װָאס איז אין ________________________________________.
(נָאמען פּֿון ַאנדערער ַארבעטגעבער ,אױב עס איז ד ָא)

(גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע)

די גרָאס לױנען (ַארַײנגענּומען איבערצַײט אּון בירגעלט) בַאקּומען ֿפַאר דעם ַאנדערן בַאשעֿפטיקּונג איז געװען ,______________$
(סּומע)

אּון אױך ֿ _______________$פַאר ________________________ ,בַאצָאלט לױט אַ _____________________ גרּונט.
(סּומע)

(ה ַאּוסינג ,דינגען ,סעודות ,א.א.װ).

(װָאכנדיק ,צװײ-װָאך ,א.א.װ).

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
)AFF-1 (6-16

זַײט  2פֿ ּון 10

ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.
 .6לװיה הוצעות ֿפַאר ֿפַארשטָארבענער פֿ ּון  ___________$זַײנען בַאצָאלט געװען .איך בעט אּומקערן פֿ ּון דעם ַארבעטגעבער אּון/
(סּומע)

ָאדער טרעגער.
 .7לגבי דעם ֿפַארשטָארבענער טױטֿפַאל ,איך ______________________________________________________
(ּפלַאנירט צּו נָאכגיין; הָאט ָאנגעהױבן; הָאט דערלײדיקט)

אַ אּומגערעכט טױטֿפַאל ַאקציע קעגן ____________________________________________________________.
(נָאמען פּֿון אּומגערעכט ּפַארטײ)

איך הָאב געקּומען אױף זיך  _______________$אין דעם אּומגערעכט טױטֿפַאל ַאקציע ,װָאס איס דערלײדיקט געװען ָאן
(סּומע)

___________________.
(דַאטע)

אָ ּפטיילּונג  :2סּפאַ ּוסן

סּפאַ ּוסן װָאס זּוכן בענעֿפיטס דַארֿפן פּֿולשטענדיקן די אָ ּפטיילּונגֿ .פַארבינדט די ֿפָאלגנדיק אױב שײך .טשעק דעם קעסטל אױב
ַארַײנגענּומען.

קאָ ּפיע פֿ ּון אַ חּתונה צערטיֿפיקַאט (בַאדַארֿפט).
דָאקּומענטן פֿ ּון אַײער דערענדיקט חתונה ,אױב עס זַײנען דאָ .
דָאקּומענטן פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער דערענדיקט חתונה ,אױב עס זַײנען דאָ .
אַ קאָ ּפיע פֿ ּון אַ סָאשַאל סעקּוריטי ַאווָארד אױב איר בַאקּומט לעבן איבערבלַײביק בענעֿפיטס.

 .8איך בין די איבערבלַײביק סּפאַ ּוס ,אּון איך זּוך בענעֿפיטס ֿפַאר מיר.
 .9מַײן משּפחה נָאמען איז ___________________________________________________________________
(געבן מײדלשער נָאמען ,אױב שײך)

 .10מַײן געבּורט דַאטע איז ___________________________________________________________________
(מָאנַאט ,טָאג ,יָאר)

 .11איך הָאב חּתּונה געהַאט אין _____________________ אין ________________________________________
(מָאנַאט ,טָאג ,יָאר)

(שטָאט אּון שטַאט)

 .12איך ______________________________________ חּתונה געהַאט אײדער חּתונה געהַאט מיטן ֿפַארשטָארבענער.
(הָאב ָאדער הָאב ניט)

 .13דעם ֿפַארשטָארבענער ____________________ חּתונה געהַאט אײדער ______________ הָאט חּתונה געהַאט מיט מיר.
(ער ָאדער זי)

(הָאט ָאדער הָאט ניט)

 .14אין דַאטע פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער טױטֿפַאל ,איך בין נָאך ֿפָארֿפָאלקן געװען צּום ֿפַארשטָארבענער.
 .15אין דַאטע פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער טױטֿפַאל ,מיר _________________ געלעבן צּוזַאמען ,אּון עס _________________
(הָאבן ָאדער הָאבן ניט)

אַ צעשיידונג ֿפַארהַאנדלּונג הענגענדיק צּו צערינגען די זיװּוגשַאֿפט.

(איז ָאדער איז ניט געװען)

 .16זינט דעם ֿפַארשטָארבענער טױטֿפַאל ,איך _______________ חּתונה געהַאט .מַײן חּתונה דַאטע איז _______________
(הָאב ָאדער הָאב ניט)

(מָאנַאט ,טָאג ,יָאר)

 .17איך _____________________ קינדער מיט דעם ֿפַארשטָארבענער.
(הָאב ָאדער הָאב ניט)

 .18דעם ֿפַארשטָארבענער ___________________ קינדער מיט עמעצן ַאנדערש.
(הָאט ָאדער הָאט ניט)

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
)AFF-1 (6-16

זַײט  3פֿ ּון 10

ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג  :3קינדער
קינדער װָאס זּוכן בענעֿפיטס דַארֿפן פּֿולשטענדיקן די אָ ּפטיילּונגֿ .פַארבינדט די ֿפָאלגנדיק װען שײך ,אּון טשעק דָאס קעסטל
אױב עס איז ַארַײננעמען.

	קאָ ּפיעס פּֿון געבּורט צערטיֿפיקַאטן ָאדער בַאֿפעלן פּֿון ַאדאָ ּפטירּונג (בַאדַארֿפט).
	דָאקּומענטן װָאס ֿפעסטיקן איר זַײט אַ געזעצלעך היטער ֿפַאר קײן קינדער פּֿון ֿפַארשטָארבענער ,אױב איר זַײנען
ניט די עלטערן.
	דָאקּומענטן װָאס װַײזן ַאז קײן טרעט ָאדער אױס-זיװּוגשַאֿפט קינדער פּֿון דעם ֿפַארשטָארבענער זַײנען אָ ּפהענגיק
ָאן ֿפַארשטָארבענער ֿפַאר ָאנהַאלט.
	בַאשטעטיקטע דָאקּומענטן פּֿון אַ בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע בַאװַײזן ַאז קײן קינד צװישן  18אּון  23איז
ֿפַארשריבן אּון גײט פּֿול-צַײט.
בַאווַײז דיסַאביליטי ָאדער בלינדנעס.
 .19איך זּוך ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס ֿפַאר די ֿפָאלגנדיקע קינד(ער) ,װָאס זַײנען אָ ּפהענגיק געװען פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ֿפַאר
ָאנהַאלט אין צַײט פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער טױטֿפַאל.
ַ .20אז דעם עלטער ָאדער געזעצלעך היטער פֿ ּון דעם קינד (ער) אין די װַײטערדיקע רשימה ,איך בעט ַאז איך זָאל זַײן בַאשטימט ַאז
אַ ּפערזָאן געזעצלעך ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר זײ אּון ַאז קײן ֿפַארגיטיקּונג בַאװיליקט צּו זײ זָאל מען מיר בַאצָאלן אין זַײן נָאמען.
 .21אױב איך בין בַאשטימט ַאז די ּפערזָאן געזעצלעך ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די מינערווערטיק קינד(ער) ,איך בין מסּכים צּו ֿפָארלײגן
רעּפָארטס ,יָאריקע ָאדער מער ָאֿפטַ ,אס בַאדַארֿפט ב ַײ דעם ֿפָארזיצער פֿ ּון די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ,װעגן קײן הוצאה פֿ ּון
קײן מינערווערטיק געניסער בַאװיליקּונג.
 .22איך בין דעם עלטער ָאדער געזעצלעך היטער פֿ ּון דעם קינד(ער) אין די רשימה ָאן טַאבעלע  1אּוןָ/אדער .2
יעדע אײנע פּֿון די ֿפָאלגנדיקע טַאבעלעס זַײנען שײך צּו ַא ֿפַארשיידענע בַאציּונג אּון לעבן סיטּוַאציע צװישן די ָאּפהענגיק קינדער,
איר אּון דעם ֿפַארשטָארבענער .ביטע ענטֿפער ַאלע ֿפרַאגעס אין קײן טַאבעלע װָאס איז שײך צּו אַײער סיטּוַאציע ,אּון שּפרינגט קײן
טַאבעלע װָאס איז ניט .איר מעג דַארֿפן פּֿולשטענדיקן מער װי אײן טַאבעלע.

טַאבעלע  .1קינדער װָאס הָאבן געלעבט מיט דעם ֿפַארשטָארבענער אּוןָ/אדער מיר .ביטע ענטֿפער ַאלע ֿפרַאגעס.
ערשטן אּון משּפחה נָאמען

בַאציּונג מיטן
ֿפַארשטָארבענער

בַאציּונג מיטן
קלַײמַאנט

געבּורט
דַאטע

דעם
קינד איז
בלינד אין
גַאנצן?
(י/נ)

דעם קינד
איז בליי ַביק
דיסײבלעד?
(י/נ)

קינד הָאט
געװױנט
מיט מיר
(י/נ)

קינד הָאט
געװױנט מיט
ֿפַארשטָארבענער
(י/נ)

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
)AFF-1 (6-16

זַײט  4פֿ ּון 10

ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.
טַאבעלע  .2קינדער װָאס הָאבן ניט געלעבט מיטן ֿפַארשטָארבענער ָאדער מיר .ביטע ענטֿפער ַאלע ֿפרַאגעס.
ערשטן אּון משּפחה נָאמען

בַאציּונג מיטן
ֿפַארשטָארבענער

בַאציּונג מיטן קלַײמַאנט

ַאדרעס

געבּורט דַאטע

 .23טַאבעלע  .3איך בין ניט דעם געזעצלעך היטער פֿ ּון דעם ֿפָאלגנדיקער קינד(ער)ָ ,אבער אױף אינֿפָארמַאציע אּון
מײנּונג ,אּונטן זַײנען די נעמען פֿ ּון ַאלע ַאנדערע קינדער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער.
ערשטן אּון משּפחה נָאמען

בַאציּונג מיטן
ֿפַארשטָארבענער

ַאדרעס

געבּורט דַאטע

אָ ּפטיילּונג  :4אָ ּפהענגיק עלטערן ָאדער זײדע-בָאבע:

דעם אָ ּפטיילּונג דַארף זַײן געענטֿפערט ב ַײ אָ ּפהענגיק עלטערן ָאדער זײדע-בָאבע װָאס זּוכן בענעֿפיטס .טשעק דעם קעסטל
ָאנװַײזן ַאז ַאן איטעם איז ַארַײנגענּומען:

	דָאקּומענטן װָאס ֿפעסטיקן די בַאציּונג צװישן אַײך אּון דעם ֿפַארשטָארבענער (בַאדַארֿפט)
	דָאקּומענטן (שטַײער צּוריקקּומען ,בַאנק אױסזָאגן ,א.א.װ) װָאס בַאװַײזן ַאז דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט אַײך
בַאשיצט אּון בַאצָאלט ֿפַאר אַײערע הוצעות (בַאדַארֿפט)
	דעם געריכט בַאֿפעל ָאדער מַאכט פּֿון ַאדװָאקַאט אױב איר זַײנען די געזעצלעך רעּפרעזענטַאנטן פּֿון דעם
אָ ּפהענגיק עלטער ָאדער אָ ּפהענגיק בָאבע-זײדע אּון איר צוּולייגן אין איר/זַײן נָאמען (אױב שײך)
 .24איך הַאלט ַאז װען ער/זי איז געשטָארבן ,דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט ניט געהַאט ַאן איבערבלַײביק סּפאַ ּוס ָאדער אָ ּפהענגיק
קינדער יּונגער װי ָ( 18אדער יּונגער װי  23אױב ֿפַארשריבן אּון גײן אין אַ בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע ַאז אַ פֿ ּול-צַײט ּתלמיד)ָ ,אדער
קײן גַאנץ בלינד ָאדער גַאנץ אּון בליי ַביק דיסײבלעד אָ ּפהענגיק קינדער
ֿ .25פַארשטָארבענער איז מַײן ____________________________________________________________________
(זּון ,טָאכטערָ ,אדער אײניקל)

 .26איך _____________________________________ מיט דעם ֿפַארשטָארבענער װען ער/זי איז געשטָארבן.
(הָאב געװױנט ָאדער הָאב ניט געװױנט)

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
)AFF-1 (6-16

זַײט  5פֿ ּון 10

ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.
 .27איך בין געװען _________________________________________ אָ ּפהענגיק פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער װַײל
(אין גַאנצן ָאדער טײלװַײז)

(דערקלערט ֿפַארװָאס איר זַײט ָאּפהענגיק געװען)

 .28װען ער/זי איז געשטָארבן ,איך הָאב געהַאט אּון יעצט הָאב די ֿפָאלגנדיקע מיטלען הכנסה:
הכנסה מיטל (צ.ב .בַאשעֿפטיקּונג ,סָאשַאל סעקּוריטי ,א.א.װ)

סּומע בַאקּומט

ָאֿפטקַײט

 .29װען ער/זי איז געשטָארבן ,איך הָאב געהַאט די ֿפָאלגנדיקע הוצעות ּפער מָאנַאט:
סּומע פֿ ּון הוצעה

נַאטּור פֿ ּון הוצעה

 .30דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט גלַײך בַאצָאלט די הוצעות.
נַאטּור פֿ ּון הוצעה

ּפערזָאן געזעצלעך ֿפַארַאנטווָארטלעך
ֿפַאר הוצעה

סּומע פֿ ּון הוצעה

װי ַאזױ דעם ֿפַארשטָארבענער
הָאט בַאצָאלט די הוצעה

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
)AFF-1 (6-16
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ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג  :5אָ ּפהענגיק ברידער ָאדער אײניקלעך

דעם אָ ּפטיילּונג דַארף זַײן געענטֿפערט ב ַײ אָ ּפהענגיק ברודער-שװעסטער ָאדער אײניקלעך װָאס זּוכן בענעֿפיטסֿ .פַארבינדט
די ֿפָאלגנדיק װען שײך ,אּון טשעק דָאס קעסטל אױב עס איז ַארַײננעמען:

	געבּורט צערטיֿפיקַאטן פּֿון ַאלע אָ ּפהענגיק (בַאדַארֿפט).
	געריכט בַאֿפעלן פּֿון ַאדאָ ּפטירּונג אױב דעם אָ ּפהענגיק איז ַאדאָ ּפטירט ב ַײ דעם ֿפַארשטָארבענער קינדער ָאדער
עלטערן.
	דָאקּומענטן ַאזוי װי שטַײער צּוריקקּומען ,טשעקס פּֿון ֿפַארשטָארבענער ,בַאנק אױסזָאגן ,א.א.װ .װָאס װַײזן ַאז
דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט בַאשיצט די אָ ּפהענגיק.
	דָאקּומענטן װָאס ֿפעסטיקן איר דעם אָ ּפהענגיק געזעצלעך היטער (אױב איר זַײנען ניט די עלטערן).
 .31איך הַאלט ַאז װען ער/זי איז געשטָארבן ,דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט ניט געהַאט ַאן איבערבלַײביק סּפאַ ּוס ָאדער אָ ּפהענגיק קינדער
יּונגער װי ָ( 18אדער יּונגער װי  23אױב ֿפַארשריבן אּון גײן אין אַ בַאקַאנט בילדּונג אינסטיטּוציע ַאז אַ פֿ ּול-צַײט ּתלמיד)ָ ,אדער קײן גַאנץ
בלינד ָאדער גַאנץ אּון בליי ַביק דיסײבלעד אָ ּפהענגיק קינדער
 .32איך בין דעם ______________________ פֿ ּון די ֿפָאלגנדיקע מענטשן ,װָאס זַײנען אָ ּפהענגיק געװען פֿ ּון דעם ֿפַארשטָארבענער:
(ֿפָאטער ,מּוטער ,געזעצלעך היטער)

אָ ּפהענגיק ערשטן & אּון משּפחה נָאמען

בַאציּונג מיטן
ֿפַארשטָארבענער

בַאציּונג מיטן
קלַײמַאנט

געבּורט
דַאטע

נָאמעןַ ,אדרעס פֿ ּון ּפערזָאן מיט װעלכן
דעם אָ ּפהענגיק לעבט יעצט.

 .33דעם אָ ּפהענגיק __________________________________________________ הָאט געלעבט מיט
(אײניקל ,אײניקלעך ,ברּודער ,ברידער ,שװעסטער ,שװעסטערס)

_________________________________________ װען דעם ֿפַארשטָארבענער איז געשטָארבן אין דעם ַאדרעס:
(ֿפַארשטָארבענער ָאדער נָאמען פּֿון ּפערזָאן אױב ניט דעם ֿפַארשטָארבענער)

_____________________________________________________________________________________
(גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,זיּפ קָאדע)

 .34דעם אָ ּפהענגיק ___________________________________ איז/זַײנען אָ ּפהענגיק געװען פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער װַײל
(אײניקלעך ,ברידער)

(דערקלערט ֿפַארװָאס זײ זַײנען ָאּפהענגיק געװען)

 .35איך בעט צּו זַײן בַאשטימט ַאז דעם געזעצלעך ֿפַארַאנטווָארטלעך ּפערזָאן ּכדי צּו בַאקּומען די צָאלּונג בענעֿפיטס ,איך נָאמען פֿ ּון
דעם אָ ּפהענגיק אײניקלעך ָאדער ברּודער-שװעסטער אין די ֿפריערדיקע רשימה.
 .36אױב איך בין בַאשטימט ַאז די ּפערזָאן געזעצלעך ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר דעם אָ ּפהענגיק אײניקלעך אּוןָ/אדער ברּודער-
שװעסטער ,איך בין מסּכים צּו ֿפָארלײגן רעּפָארטס ,יָאריקער ָאדער מער ָאֿפטַ ,אז בַאשטימט ב ַײ דעם ֿפָארזיצער פֿ ּון ַארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג בָארד װעגן קײן הוצאה פֿ ּון די מינערווערטיק געניסער בַאװיליקּונג.

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
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ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג  :6ניט-אָ ּפהענגיק עלטערן

דעם אָ ּפטיילּונג דַארף זַײן געענטֿפערט ב ַײ ניט-אָ ּפהענגיק עלטערןֿ .פַארבינדט דעם ֿפַארשטָארבענער געבּורט
צערטיֿפיקַאט :Note .די טױטֿפַאל בענעֿפיט ֿפַאר ניטָ -אּפהענגיק עלטערן איז  $50,000אױב זײ זַײנען ֿפָארֿפָאלקן מיט יעדער
אײנער ָאדער  $50,000אױב בלױז אײנער לעבט .אױב די עלטערן זַײנען ניט ֿפָארֿפָאלקן מיט יעדער אײנער ,דעם בענעֿפיט
איז ֿ $25,000פַאר יעדער אײנער ,אּון יעדער אײנער דַארף ָאנֿפילן זַײן אײגענער ַאֿפידײװיט.
 .37איך הַאלט ַאז װען ער/זי איז געשטָארבן ,דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט ניט חּתונה געהַאט; הָאט ניט געהַאט קײן קינדער יּונגער װי
 ;23קַײן אָ ּפהענגיק בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד קינד(ער); קײן אָ ּפהענגיק אײניקל(עך) ,ברידער ָאדער שװעסטערס יּונגער װי ;23
ניט קײן אָ ּפהענגיק בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד אײניקל(עך) ,ברידערָ ,אדער שװעסטערס.
ַ .38אז דעם לעבנדיק אּון ניט אָ ּפהענגיק ___________________________________ פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער װען ער/זי איז
(מּוטערֿ ,פָאטערָ ,אדער מּוטער אּון ֿפָאטער)

געשטָארבן ______________ ,בעט ַאז די סּומע פֿ ּון__________________ זָאלט בַאצָאלט זַײן צּו
(מיר ָאדער איך)

(ָ $25,000אדער )$50,000

__________________ ַאז אין די רשימה אּונטן.
(אּונדז ָאדער מיר)

(ערשטן אּון משּפחה נָאמען(נעמען))

(גַאס ,שטָאט ,שטַאט אּון זיּפ קָאדע ַאװּו איר לעבן)

(טעלעֿפָאן נּומער ַארַײנגענּומען געגנט קָאדע)

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
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ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג  :7געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט פֿ ּון ֿפַארשטָארבן ּפָאסעסיעס
דעם געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט פּֿון דעם ֿפַארשטָארבענער ּפָאסעסיע דַארף פּֿולשטענדיקן דעם אָ ּפטיילּונגֿ .פַארבינדט די
ֿפָאלגנדיק אױב שײך ,אּון טשעק דָאס קעסטל אױב עס איז ַארַײננעמען:
	דָאקּומענטן װָאס בַאװַײזן אױטָאריטעט ֿפַאר די שטעלע פּֿון ֿפָארשטעלן דעם ֿפַארשטָארבענער ּפָאסעסיעַ ,אזוי װי בריװ
טעסטַאמענטַארי ָאדער בריװ פּֿון ַאדמיניסטרַאציע (בַאדַארֿפט).
	קאָ ּפיעס פּֿון די טױטֿפַאל צערטיֿפיקַאטן פּֿון ֿפַארשטָארבענער עלטערן.
	דָאקּומענטן ַאזוי װי שטַײער צּוריקקּומען ,בַאנק אױסזָאגן ,א.א.װ .װָאס בַאװַײזן ַאז דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט אַײך
בַאשיצט אּון בַאצָאלט ֿפַאר אַײערע הוצעות.
	ֿפַארשטָארבענער געבּורט צערטיֿפיקַאט.
 .39איך הַאלט ַאז װען ער/זי איז געשטָארבן ,דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט ניט חּתונה געהַאט; הָאט ניט געהַאט קײן קינדער יּונגער װי
 ;23קַײן אָ ּפהענגיק בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד קינדער; קײן אָ ּפהענגיק אײניקלעך ,ברידער ָאדער שװעסטערס יּונגער װי  ;23ניט קײן
אָ ּפהענגיק בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד אײניקלעך ,ברידערָ ,אדער שװעסטערס.
איך בין דעם געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער ּפָאסעסיעס.
איך הַאלט ַאז װען ער/זי איז געשטָארבן ,דעם ֿפַארשטָארבענער הָאט ניט חּתונה געהַאט; הָאט ניט געהַאט קײן קינדער יּונגער װי ;23
קַײן אָ ּפהענגיק בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד קינד(ער); קײן אָ ּפהענגיק אײניקל(עך) ,ברידער ָאדער שװעסטערס יּונגער װי  ;23ניט קײן
אָ ּפהענגיק בלינד ָאדער ֿפיזיש דיסײבלעד אײניקל(עך) ,ברידערָ ,אדער שװעסטערס.
 .40דעם ֿפַארשטָארבענער מּוטער איז געװען ____________________ װָאס איז געשטָארבן אין ______________________
(מָאנַאט ,טָאג ,אּון יָאר)

(ערשטן אּון משּפחה נָאמען)

 .41דעם ֿפַארשטָארבענער ֿפָאטער איז געװען ____________________ װָאס איז געשטָארבן אין ______________________
(מָאנַאט ,טָאג ,אּון יָאר)

(ערשטן אּון משּפחה נָאמען)

 .42מַײן נָאמען איז _________________________________ .מַײן ַאדרעס איז ________________________________.
(גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,אּון זיּפ קָאדע)

(ערשטן אּון משּפחה נָאמען)

__________________________________________________________________________________________
(גַאס ,שטָאט ,שטַאט ,אּון זיּפ קָאדע)

אּון מַײן טעלעֿפָאן נּומער איז ___________________________________________________________________
(טעלעֿפָאן נּומער ַארַײנגענּומען געגנט קָאדע)

 .43איך בעט די סּומע פֿ ּון  $50,000װָאס זָאל בַאצָאלט זַײן צּו דעם ֿפַארשטָארבענער ּפָאסעסיע אין אָ ּפהיטּונג פֿ ּון מַײן נָאמען ַאז אױבן
געשריבן.

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
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ַ NYSארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ַאֿפידײװיט ֿפַאר טױטֿפַאל בענעֿפיטס.

אָ ּפטיילּונג ַ :Bאלע אַ ּפליקַאנטן

ַאלע אַ ּפליקַאנטן דַארֿפן פֿ ּולשטענדיקן די זַײט אּון הָאבן דעם דָאקּומענט נָאטַארַײזעד .שיק דעם ַאֿפידײװיט אּון ַאלע
ֿפַארבינדּונגען צּו דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד.
ב ַײ אּונטערשרַײבן מַײן נָאמען אּונטן ,איך שװער ַאז די ָאנזָאגן דאָ געמַאכט זַײנען אמתדיק ,אּון איך מַאך דעם ַאֿפידײװיט
לױט די שטרָאֿפן פֿ ּון ֿפַאלשע-שֿבועה .איך שװער ַאז איך ֿפַארשטײ ַאז די געזעץ ֿפָארשרַײב שטרָאֿפן ֿפַאר ֿפַאלשע-שֿבועה
ֿפַאר מַאכן ֿפַאלש אױסזָאגן בּכיװן אין ֿפַארבינדּונג מיט אַ ֿפַארזיכערּונג קלײם.

______________________________________________________________________________
אּונטערשריֿפט (בלױז טינט-נּוצן בלױ בָאלּפױנט ֿפעדער ,אױב מעגלעך)

אַײנגעשװָארן מיט מיר דעם ______________

טָאג פֿ ּון _____________________20____ ,

__________________________________
נָאטַאר ַײ ּפּובליק

סָאשַאל סעקּוריטי נּומער פֿ ּון ֿפַארשטָארבענער________________________________ :
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