קלַאימַאנטס רעקָארד פֿון זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן
לעצטע נאַמען:

ערשטע נאַמען:

ֿפַאר די צייט שּפַאן:

מי:

WCBקַאסע נומער:

ביז:

ניצט דעם פָֿארעם צו רעקָארדירן ַאלע יי ַער זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן .אין די אויבן צוגעשטעלט ּפלַאץ ,איר זָאלט ָאנוויי ַזן די צייט שּפַאן קַאווערד דורך
דעם פָֿארעם .ניצט מער בויגן ווי איר דַארֿפט .איר קען זיין געבעטן צו פָֿארשטעלן דַאקיומענטיישַאן צו שטיצן יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן אין אַ געהער .צוטשעּפען קאפּ
יעס פֿון רעזומעָ ,אנפֿרעג בריוון ,בליצּפָאסט קָאמוניקַאציע און פַֿארענדיקטע אַ ּפלַאקיישַאנס אין ֿפַארבינדונג מיט די ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן.
*מעטאָד פֿון קָאנטַאקטֿ P פַאר פּערזענליך; ֿ Tפַאר טעלעפָֿאן; ֿ Mפַאר ּפָאסט; ָאדער ֿ Oפַאר ָאנליין ָאדער בליצּפָאסט.
דאַטע)ס) פֿון קָאנטַאקט( חודש/טאָג /יָאר):

מעטָאד פֿון קאָנטאַקט*:

שטעלע ווָאס איר הָאט זיך צוגעלייגן צו:

נָאמען פֿון בַאלעבָאס:
ּפָאסט ַאדרעס:
טעלעפָֿאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:

נָאמען און טיטל פֿון פּערזאָן ווָאס איז געווען קָאנטַאקטעד:

בַאשטעטיקונגָס:#

בַאלעבָאס וועבזייטל:
רעזולטַאט:

דאַטע)ס) פֿון קָאנטַאקט( חודש/טאָג /יָאר):

מעטָאד פֿון קאָנטאַקט*:

שטעלע ווָאס איר הָאט זיך צוגעלייגן צו:

נָאמען פֿון בַאלעבָאס:
ּפָאסט ַאדרעס:
טעלעפָֿאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:

נָאמען און טיטל פֿון פּערזאָן ווָאס איז געווען קָאנטַאקטעד:

בַאשטעטיקונגָס:#

בַאלעבָאס וועבזייטל:
רעזולטַאט:

דאַטע)ס) פֿון קָאנטַאקט( חודש/טאָג /יָאר):

מעטָאד פֿון קאָנטאַקט*:

שטעלע ווָאס איר הָאט זיך צוגעלייגן צו:

נָאמען פֿון בַאלעבָאס:
ּפָאסט ַאדרעס:
טעלעפָֿאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:

נָאמען און טיטל פֿון פּערזאָן ווָאס איז געווען קָאנטַאקטעד:

בַאשטעטיקונגָס:#

בַאלעבָאס וועבזייטל:
רעזולטַאט:

דאַטע)ס) פֿון קָאנטַאקט( חודש/טאָג /יָאר):

מעטָאד פֿון קאָנטאַקט*:

שטעלע ווָאס איר הָאט זיך צוגעלייגן צו:

נָאמען פֿון בַאלעבָאס:
ּפָאסט ַאדרעס:
טעלעפָֿאן נומער פֿאַר בעשַאס דעם טאָג:

נָאמען און טיטל פֿון פּערזאָן ווָאס איז געווען קָאנטַאקטעד:

בַאשטעטיקונגָס:#

בַאלעבָאס וועבזייטל:
רעזולטַאט:
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זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן)פֿאָרעם (C-258.1
ניצט דעם פָֿארעם צו רעקָארדירןעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן.
ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָארס מיט די ַארבעטערס פַֿארגיטיקונג בָארד זענען דאָרט צו העלֿפן יי ַך פַֿארענדיקן דעם פָֿארעם און קענען זיין ביכולת צו העלפֿ
ן יי ַך מיט יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן .רופֿן  (877) 632-4996און בעטן צו רעדן מיט אַ ווָאקַאטיָאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָאר.
בענעפֿיץ קענען זיין ופֿגעהענגט אויב די בָארד גיט ַארויס אַ בַאשלוס ַאז יי ַער ָאנשטרענגונגן זענען נישט גענוג.
דעם דָאקומענט וועט ווערן באַטראַכט ווי דערוויי ַז דורך די ַ NYUארבעטערס פַֿארגיטיקונג בָארד ,דערפַֿאר איר זָאלט בַארַאטן זיך מיט ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער
לייסַאנסט פֿארשטייער איידער פַֿארענדיקן דעם פָֿארעם און איידער איר לייגט עס ֿפָאר צו די בָארד.
דער פָֿארעם און ַאלע דָאקומענטן ווָאס שטיצן יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן מוזן זיין דערלאנגט צו די בָארד איידער יי ַער געהערָ ,אדער געבראַכט מיט יי ַך
אויף די דַאטע פֿון יי ַער געהער ,און וועט ווערן געזאמלט דורך די WCריכטער.
דָאקומענטן פָארגעלייגט איידער יי ַער געהער זָאלן זיין:
• געשיקט צום ווייניגסטענס זעקס טעג איידער די דַאטע פֿון יי ַער געהער צו ָ ;PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205אדער
• געשיקט מיט פֿאַקס (ָ )877-533-0337אדער בליצּפָאסט ( )wcbclaimsfiling@wcb.ny.govצום ווייניגסטענס דריי געשעפט טעג איידער יי ַער געהער
שרייבט יי ַער נָאמען און  WCBקַאסע  #אין די שּפיץ פֿון יעדער בלַאט ֿפַאר ַאלע ַאטַאטשמַאנץ .צושטעלן די דַאטעס װאָס די ַארבעט זוכן קָאווערס.
זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן
אויב איר הָאט דורכגעקָאכט אַ זעלבסטשטענדיקע ַארבעט זוכן פַארענדיקט דעם פָארעם  C-258.1צו רעקָארדירן יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן .זייט זיכער צו
פַֿארענדיקן ַאלע פֿעלדער צו וויי ַזן ַאז יי ַער ַארבעט זוכן איז ביי ַציי ַטיק ,פֿליי ַסיק און ּפערסיסטענט .ניצט מער בויגן ווי איר דַארֿפט צו רעקָארדירן יי ַער ַארבעט זוכן
ָאנשטרענגונגן.
דאטום פֿון קאָנטאַקט  -צושטעלן די דאטום וואס איר האט זיך איינגעגעבן פֿאר אַ שטעלע ,סיי אויב עס איז געווען פּערזענליך ,דורך טעלעפֿאָן ,פּאסט אדער אָנליין.
מעטאָד פֿון קָאנטַאקטֿP-פַאר פּערזענליך; ֿ Tפַאר טעלעפָֿאן; ֿ Mפַאר ּפָאסט; ָאדער ֿ Oפַאר ָאנליין ָאדער בליצּפָאסט.
נָאמעןפֿונעם בַאלעבָאס  -געבן דעם גאנצע נָאמעןפֿונעם בַאלעבָאס.
נָאמען און טיטל פֿון פּערזאָן ווָאס איז געווען קָאנטַאקטעד  -געבט די נָאמען ,טיטל און טעלעפָֿאן נומער פֿון דער ּפערזָאן וועמען איר הָאט קָאנטַאקטעד.
	.aאויב איר הָאט באזוכט דעם בַאלעבָאס פּערזענליך ָאדער געשיקט אַ בריוו ָאדער אַ רעזומע מיט דער ּפָאסט ,צושטעלן די ַאדרעס ַאריי ַנגערעכנט די
שטָאט ,שטַאט און ּפָאסטקָאד.
	.bאויב איר הָאט דורכגעקָאכט אייער ַארבעט זוכן אויף אַ קָאמּפיוטערָ ,אדער געשיקט אַ בליצּפָאסט ,צושטעלן די  URLפֿון דעם בַאלעבָאס וועבזייטל
(למשלָ )www.wcb.ny.gov ,אדער די בליצּפָאסט ַאדרעס .אויב איר הָאט בַאקומען אַ בַאשטעטיקונג דורך בליצּפָאסט ָאדער אַ רעֿפערענץ נומער ֿפון
דעם בַאלעבָאס ,מַאכן אַ נאָטיץ פֿון די בַאשטעטיקונג ָאדער רעֿפערענץ נומער .איר קענט אויך דרוקן קאפּיעס פֿון די בליצּפָאסטס ָאדער רעֿפערענץ
נומערן און צולייגן זיי צו די פָֿארעםC-258.1.
רעזולטַאט  -צושטעלן אַ קורץ בַאשריי ַבונג פֿון ווָאס וואס איז געשען ווי אַ רעזולטַאט פֿון יי ַער קָאנטַאקט.
בַאמערקּונג :אויב איר לייגט פָֿאר ַאן ָאנליין ָאדער בליצּפָאסט ַארבעט אַ ּפלַאקיישַאן ,דרוקט אַ קאָ ּפיע פֿון דעם בלַאט ָאדער בליצּפָאסט און לייג עס צו די פָֿארעם
 .C-258.1נעמט אויך ַאריי ַן בַאשטעטיקונג בליצּפָאסטס װאָס איר האָט באַקומען פֿון דעם בַאלעבָאס.

ברענגט קאפּיעס פֿון ַאלע  C-258און  C-258.1פֿארמען און דָאקומענטן ווָאס שטיצן יי ַער ַארבעט זוכן ָאנשטרענגונגן צו יעדער געהער איידער
ספַֿארגיטיקונג בָארד .אויב איר לייגט ֿפָאר בלויז אַ רעקָארד פֿון ַאן זעלבסטשטענדיקען ַארבעט זוכן ,איר קענט נוצן די פָֿארעם
די אַרבעטער 
ָ C-258.1אן אויך ּפלָאמבירן די פָֿארעם .C-258

C-258.1 Yאינסטרוקציעס ()7-17

נישט יבערקוקן דעם

www.wcb.ny.gov

