עקסטרעם שװעריקַײט בַאשטימּונג בקשה
אָ ּפטיילּונג  )3(35פֿ ּון די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ

קלײם אינֿפָארמַאציע -

די גַאנצע קָאמּוניקַאציע דַארף ַארַײננעמען די נּומערן
ֿ WCBפַאל :#

דַאטע פֿ ּון הֿפסד/קרַאנקַײט:

			
מַײן  PPD Cap Benefitsװעלן אויסגיין אין (:)MM/DD/YYYY

			

ַארבעטער אינֿפָארמַאציע
משּפחה נָאמען				 :

			
ערשטן נָאמען:

				

			
ליניע :2

ּפָאסט ַאדרעס:

		

שטָאט:

זיּפ קָאדע:

שטַאט:

				
טעג צַײט טעלעֿפָאן :#

מיטל:

לַאנד:

			
אי-מײל ַאדרעס:

װען צּו ֿפָארלײגן ֿפָארמע  - C-35ניצן די ֿפָארמע אױב דּו ביסט אַ געשעדקיט ַארבעטער װָאס בעט אַ בַאשטימּונג משום ַאן עקסטרעם שװעריקַײט ַאז בַאשרַײבט אין
אָ ּפטיילּונג  )3(35פֿ ּון די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ אּון דּו ביסט געװען קלַאסיפיצירט מיט אַ בליי ַביק טײליקע דיסַאביליטי מיט ַאן ָאנווער פֿ ּון לױן ֿפַארדינסט ֿפייקַײט פֿ ּון
מער װי  ,75%אּון דַײנע שּפיץ בענעֿפיטס װעלן אויסגיין אין אײן יָאר ( 365טעג ָאדער ווינציקער פֿ ּון הַײנטיקן דַאטע).

ניט-לױן הויזגעזינד הכנסה

 -שרַײב ַאלע ניט-לױן הכנסה בַאקּומען חודשלעך.

ַאנדערער דערװַאקסענער
מיט געשעדקיט ַארבעטער

סּפאַ ּוס

געשעדקיט ַארבעטער
ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד בענעֿפיטס
סָאשַאל סעקּוריטי דיסַאביליטי בענעֿפיטס
סָאשַאל סעקּוריטי ריטַײערמענט בענעֿפיטס
קינד ָאנהַאלט הכנסה
סּפאַ ּוס אוישַאלט
ַאנדערע הכנסה

(סּפעציֿפיצירן):

		

ַאנדערע הכנסה

(סּפעציֿפיצירן):

		

ַאנדערע הכנסה

(סּפעציֿפיצירן):

		
גַאנץ ניט-לױן הויזגעזינד הכנסה

חודשלעך נױטיק לעבן הוצעות

 -שרַײב די חודשלעך סּומעסֿ .פַאר הוצעות בַאצָאלט ַאנדערש װי חודשלעך ,זעען אינסטרּוקציעס.

הויזגעזינד הוצעות

חודשלעך הוצעות

ַאנדערע הוצעות

(סּפעציֿפיצירן)

חודשלעך הוצעות

דינגען ָאדער היּפָאטעק
עלעקטרישע ,אייל/גַאז ,װַאסער/אָ ּפֿפַאל
טעלעֿפָאן/סעל/קײבל/אינטערנעט
גַאנץ הויזגעזינד הוצעות

ַאנדערע ֿפַאקטָארן װָאס ָאנגעבן צּו ַאן עקסטרעם שװעריקַײט
ַאנדערע ֿפַאקטָארן װָאס ֿפירן צּו ַאן עקסטרעם שװעריקַײט.

געשעדקיט ַארבעטער אּונטערשריֿפט

 -ניצן דעם רױם ָאדער ֿפַארבינדן װַײטערדיקע בלעטלען ּכדי צּושטעלן דעטַאלן װעגן קײן

דַאטע:

קײן ּפערזָאן װָאס מיט קענטשַאֿפט אּון ּכװנה צּו בַאשװינדלען בַאװַײז ,מַאך מען זָאל בַאװַײזןָ ,אדער צּוגרייט מיט קענטשַאֿפט ָאדער מײנּונג ַאז מען װעט בַאװַײזןָ ,אדער ב ַײ קײן ֿפַארזיכערערָ ,אדער זעלבסט-
ֿפַארזיכערער ,קײן אינֿפָארמַאציע װָאס נעם ַארַײן ֿפַאלש מַאטעריעל אױסזָאג ָאדער הַאלט קײן מַאטעריעל ֿפַאקט ,װעט זַײן שּולדיק פֿ ּון אַ ֿפַארברעך אּון סָאביקט צּו היּפש געלטשטרָאֿפן אּון ּתֿפיסה.
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די ֿפָארמע אּון קײן ֿפַארבינדּונגען דַארף מען שיקןֿ ,פַאקס ָאדער אי-מײל צּו דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

צּו דעם געשעדקיט ַארבעטער ַ -אלגעמײנע אינֿפָארמַאציע װעגן ניצן די ֿפָארמע
איר מעגן ָאנֿפילן די ֿפָארמע (C־ )35-אּון קײן ֿפַארבינדּונגען מיט דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ב ַײ ֿפַאקס ,אי-מײל ָאדער רעגולער ּפָאסט .זעען אּונטן ֿפַאר
ַאדרעס אינֿפָארמַאציע .ביטע הַאלטן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון אַײער פֿ ּולשטענדיק ֿפָארמע אּון ָאנהַאלט דָאקּומענטן .נָאך דעם בָארד איבערקּוקט אַײער פֿ ּולשטענדיק ֿפָארמע,
מיר מעגן אַײך קָאנטַאקטירן ֿפַאר װַײטערדיקע אינֿפָארמַאציע .אױב די ֿפָארמע צּושטעלט ניט גענּוג רױם איר זָאלן ַארַײננעמען די גַאנצע שײכנדיק אינֿפָארמַאציע,
ֿפַארבינדט װַײטערדיקע אינֿפָארמַאציע אין אַ בַאזּונדערער דָאקּומענט .ביטע עטיקעטן ַאלע דָאקּומענטן מיט אַײער נָאמעןֿ WCB ,פַאל נּומער אּון הֿפסד ָאדער
קרַאנקַײט דַאטע.
	.1די ֿפָארמע איז בלױז ֿפַאר ניצן ב ַײ געשעדקיט ַארבעטער װָאס זַײנען קלַאסיפיצירט ַאז הָאבן אַ בליי ַביק טײליקע דיסַאביליטי מיט ָאנווער פֿ ּון לױן ֿפַארדינסט
ֿפייקַײט פֿ ּון מער װי .75%
	.2די ֿפָארמע קען זַײן ֿפָארגעלײגט מיט דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד במשך אַ יָאר אײדער די ֿפָארּפלַאנירט אױסשעּפּונג פֿ ּון ֿפַארגיטיקּונג צָאלּונגען.
ֿפָארמעס ֿפָארגעלײגט אײדער אײן יָאר ֿפריער פֿ ּון אױסשעּפּונג װעלן זַײן געשיקט צּוריק אּון מען װעט זײ ניט ּפרָאצעסירט.
	.3ניצן די ֿפָארמע צּו מַאכן אַ רשימה פֿ ּון ַאלע קװַאלןַ ,ארַײנגענּומען פֿ ּון ַאנדערע װָאס לעבן אין דעם זעלבן הויזגעזינד ַאז דעם געשעדקיט ַארבעטערֿ .פַארבינדט
װַײטערדיקע בלעטלען ַאז נױטיק .ניצן די ֿפָארמע צּו מַאכן אַ רשימה פֿ ּון הויזגעזינד הוצעות אּון קײן ַאנדערע ֿפַאקטָארן װָאס ֿפירן צּו ַאן עקסטרעם שװעריקַײט.
שרַײב חודשלעך סּומעס ֿפַאר הוצעותֿ .פַאר קײן הוצעות ניט בַאצָאלט חודשלעך ,בַײטן ַאז ֿפָאלגנדיק:
אױב אַ רעכענּונג איז בַאצָאלט ...

אויסרעכענען דעם חודשלעך סּומע ב ַײ ...

קווַארטערלי

אַײנטײלן ב ַײ 3

װָאכנדיק

מּולטיּפליצירן ב ַײ 4.3

יעדע צװײ װָאך

מּולטיּפליצירן ב ַײ 2.17

הַאלב-חודשלעך (צװײ מָאל יעדער מָאנַאט)

מּולטיּפליצירן ב ַײ 2

ֿ	.4פָארלייגן דָאקּומענטן ֿפַאר ַאלע הוצעות אּון הויזגעזינד הכנסה אין די רשימה פֿ ּון  .C-35ניט-דערענדיקט אַ ּפליקַאציעס מעגן ֿפַארהַאלטן װערן הענגענדיק
קַאבָאלע פֿ ּון פֿ ּולשטענדיק אינֿפָארמַאציע.
שרַײב די גַאנצע אינֿפָארמַאציע אין שּפיץ פֿ ּון ֿפָארמע  C-35אּון שיקט די ֿפָארמע ,מיט ַאלע שײך אינֿפָארמַאציע ֿפַארבּונדן ,צּו:
Workers’ Compensation Board
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
ַאדרעס ֿפַאר אי-מײל ֿפַײלינג ● wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov :שטַאט ֿפַאקס ליניע(877) 533-0337 :

ַאנטּפלעקּונג אינֿפָארמַאציע :דעם בָארד װעט ניט ַאנטּפלעקן קײן אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער ֿפַאל צּו קײן ניט-אױטָאריזירטע ּפַארטײ ָאן אַײער צּושטימּונג .אױב
איר אױסקלַײבן צּו הָאבן די אינֿפָארמַאציע ַאנטּפלעקט צּו אַ ניט-אױטָאריזירטע ּפַארטײ ,איר דַארֿפן ָאנֿפילן מיט דעם בָארד ַאן ָאריגינעל אּונטערגעשריבענער
 ,Form OC-110Aקלַײמַאנט אױטָאריזַאציע צּו ַאנטּפלעקן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג רעקָארדסָ ,אדער ַאן ָאריגינעל אּונטערגעשריבן ,נָאטַאריזירט אױטָאריזַאציע
בריװ .איר מעגן ָאנקלינגען אַײער ָארטיק ָ WCBאֿפיס מען זָאל אַײך שיקן די ָ ,Form OC-110Aאדער איר מעגן עס ַארױסנעמען פֿ ּון אּונדזער װעבבלעטל,
 .www.wcb.ny.govמען קען עס געֿפינען אין דעם טיטל  .Common Forms Onlineשיקט די פֿ ּולשטענדיק אױטָאריזַאציע ֿפָארמע צּו דעם ֿפריערדיקער ַאדרעס.
בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ (ַ Public Officers Lawארטיקל )6-A
 and the Federal Privacy Actפֿ ּון  .)U.S.C. § 552a 5( 1974דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד (בָארד) אױטָאריטעט צּו בעטן ַאז קלַײמַאנטס זָאלן
צּושטעלן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעַ ,ארַײנגענּומען זַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער ,קּומט פֿ ּון דעם בָארד אױסֿפָארשנדיק אױטָאריטעט לױט די ַארבעטער
ֿפַארגיטיקּונג בָארד געזעץ ( ,WCL) § 20אּון זַײן ַאדמיניסטרַאטיװ אױטָאריטעט לױט  .WCL § 142די אינֿפָארמַאציע איז געזַאמלט צּו העלֿפן דעם בָארד
אּונטערזּוכן אּון ֿפַארװַאלטן קליימז אין די מערסט לױניק שטייגער ַאז מעגלעך אּון צּו העלֿפן עס הַאלטן ֿפַארהױלן ּפינטלעך קלײם רעקָארדס .צּושטעלן אַײער
סָאשַאל סעקּוריטי נּומער צּו דעם בָארד איז ֿפרַײוויליק .עס איז ניט דאָ קײן שטרָאף ֿפַאר אַ דּורכֿפַאל צּו צּושטעלן אַײער סָאשַאל סעקּוריטי נּומער אי ִן די ֿפָארמע;
עס װעט ניט ענדיקן אין אַ אָ ּפלייקענּונג פֿ ּון אַײער קלײם ָאדער אַ דערנידעריקּונג אין בענעֿפיטס .דעם בָארד װעט בַאשיצן די קָאנֿפידענציעליטי פֿ ּון די גַאנצע
ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין זַײן ֿפַארמעגן ,אויסזָאגן עס בלױז ֿפַאר זַײנע בַאַאמטלעך ֿפליכטן אּון אין צּוזַאמענהַאנג מיט שײך שטַאט אּון ֿפעדערַאל געזעץ.

) C-35Y (4-17קאַ ּפױערדיק

