שטַאט פֿ ּון ניו יָארק

ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

דירעקט יינצָאל דערלויבעניש פָֿארעם
אינסטרוקציעס :דָאס איז אַ מוסטער פָֿארעם בלויז ֿפַאר ביי ַשּפיל צוועקן .ביטע פַֿארענדיקט נישט דעם פָֿארעם .צו ָאנהייבן ,טוישט ָאדער םאַ
כט בָאטל די יבערשיקן פֿון אַרבעטער פַֿארגיטיקונג בענעפֿיץ טשעקס אוןָ/אדער לייזונגן פֿון אַ יי ִשו ֿב העסקעם לויט צו ( WCL § 32דערנָאך יי ִשו ֿב
לייזונגן) גליי ַך צו אַ פֿינַאנציעל ינסטיטושַאןּ :פלָאמבירט אויס די פָֿארעם אויף די וועבזייטל פֿון אייער פֿאַרזיכערער ָאדער ַאדמיניסטרַאטָאר און
לייגט ֿפָאר די פָֿארעם טייקעף צו זיי .שיקט זיי נישט צום אַרבעטער פַארגיטיקונגס באָרד .אויב איר דַארֿפט אַ ּפאַ ּפיר קאָ ּפיע פֿון די פָֿארעם,
ביטע קָאנטַאקטירט אייער ֿפַארזיכערער.
רעכט פֿונעם פֿאָדערער צו דירעקט יינצָאל
●דער פָֿארעם איז אַ ּפשַאנַאלָ ,אבער איר הָאט די רעכט צו בַאקומען אייער אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס העזעק-געלט בענעפֿיץ ָאדער
טויט בענעפֿיץ אין די פָֿארעם פֿון דירעקט יינצָאל .איר הָאט אויך די רעכט צו בַאקומען אייער אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס העזעק-
געלט בענעֿפיץ ָאדער טויט בענעפֿיץ דורך ּפאַ ּפיר אַ טשעק מיטדי ּפָאסט.

יַש
בי

●איר הָאט די רעכט צו מַאכן בָאטל די דירעקט יינצָאל אין קיין צייט דורך טיקען די געהעריק קעסטל אויף דעם פָֿארעם און פֿ
ָארווערדינג די פֿולשטענדיק פָֿארעם צו די פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די רבעטער פַֿארגיטיקונגס פָֿאדערן.
די בקשה וועט זיין ימּפלַאמענַאד אין פֿינף-און-פֿערציק טעג פֿון דערהַאלטן פֿון מעלדונג ,און דערנָאך װעלן צָאלונגן פֿון בענעפֿיץ זיין
געשיקט דורך ּפאַ ּפיר טשעק.
●אנהייב  1יולי  ,2021איר הָאט די רעכט צו הָאבן דיּפַאזַאטַאד ַאזאַ צָאלונגן אין לּפחות צוויי בַאנק ַאקַאונץ אויף אייער בקשה,
ָאדער ווי אַ ּפרָאצענט פֿון די גַאנץ בענעפֿיץ ָאדער אַ פַֿארפֿעסטיקט דָאלַאר סומע ֿפַאר יעדע יינצָאל .דער פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר
קען פַֿארלַאנגן אַז אַ מינימום סומע פֿון ַארויף צו  $20װעט יינגעצָאלט אין יעדער בַאנק אקאונט.
דערלויבענישן און פֿאַרשטאַנדנ

●איך דערלויב די פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר גלייך יינצוצָאלן מיין אַרבעגטער פַֿארגיטיקונג העזעק-געלט בענעֿפיץ ָאדער טויט בענע
פֿיץ אין די סּפעציפֿיצירטן בַאנק אקאונץ.

ּפיל

●איך דערלויב די פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר צו דעביטן דעם חשבון אין סדר צו צוריקקריגן קיין קרעדיט יינגעצָאלט אין טעות .דער פֿ
ָאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר קען צוריקקריגן קרעדיץ יינגעצָאלט אין טעות דורך קיין געזעצלעך מיטל .וויכטיק :די צושטימען טוט נישט
דערלויבן די פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר צוריקצוקריגן ַאלעדזשד איבער-צָאלונגן פֿון פֿעסטגעשטעלטן און ַאווָארדיד בענעפֿיץ.
●איך פֿסרשטיי אז יעדע ענדערונג אין מיין באשעפֿטיקונג סטאַטוס קען אַפֿעקטירן מיין רעכט צו באַקומען בענעֿפיץ.

●איך ֿפַארשטיין ַאז קיין פַֿאלש דערקלערונג ָאדער דורכפַֿאל ויסצוזָאגן אַ מַאטעריַאל פַֿאקט אין סדר צו באַקומען ָאדער צו פֿ
ַארגרעסערן מיין בענעפֿיץ קען רעזולטירן אין פַֿארברעכער ּפרָאקורירונג ,דיסקווַאלאַ פַֿאקיישַאן פֿון בענעפֿיץ ,און צוריקצָאלן פֿון קיין
געלט דאַ ּפַאזיטיד אין מיין חשבון.
●איך פֿאַרשטיי אז דער דורכפַֿאל צו געבן צו וויסן דעם פַֿארזיכערונג טרעגער ,זעלבסט-פַֿארזיכערטען בַאלעבָאס ָאדער דריט-
ּפַארטיי ַאדמיניסטרַאטָאר (( )TPAפָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר) פֿון קיין ענדערונג אין פֿינַאנציעל ינסטיטושַאן ָאדער חשבון קען פֿ
ַארהַאלטן די דערהַאלטן פֿון מיין בענעפֿיץ ָאדער יי ִשו ֿב לייזונגן.
●איך פֿאַרשטיי אַז כדי צו טוישן אָדער אָפּשטעלן די דירעקט יינצָאל פֿאר מיינע אַרבעטער פֿאַרגיטיקונג העזעק-געלט בענעפֿיץ אָ
דער טויט בענעפֿיץ ,דאַרפֿט איך פָֿארלייגן דעם פֿאָרעם פֿאַר דעם פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר.
●איך ֿפַארשטיי ַאז איך הָאב אַ פֿליכט טייקעף צו מעלדן די פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר אויב איך בין נישט מער
בַארעכטיקט צו ַאזאַ צָאלונגןָ ,אדער פֿון ענדערונגען אין ומשטַאנדן ווָאס ווירקן זיך אױס אויף מיין רעכט צו ַאזאַ
צָאלונגן.
●איך פֿאַרשטיי אַז דער פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר קען פֿאַרלאַנגן אַז איך זאָל בַאוויי ַזן יעדעס יאר ַאז איך פָֿארזעץ צו
קליי ַבן דאָס דערהאַלטן פֿון ַאזאַ בענעפֿיץ דורך דירעקט יינזאָל ,און ַאז אויב איך װיל דורכפַֿאלן צו טָאן דָאס ,דער פֿ
ָאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר קען אָ ּפשטעלן דירעקט יינזָאל און דערנָאך צושטעלן בענעפֿיץ דורך ּפאַ ּפיר טשעק.
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דירעקט יינצָאל דערלויבעניש פָֿארעם
שיקט זיי נישט צום אַרבעטער פַארגיטיקונגס באָרד.
ניי ַ ענרָאולמַאנט
סעקציע

טוישן

באָטל מאַכן

( 1צו זיין געענדיקט דורך דעם פֿאָדערער)

דעּפָאזיטָאר/פֿאָדערער נָאמען
טעלעפָֿאן נומער

(לעצטע ,ערשטער):

(ַאריי ַנגערעכנט געגןט קָאד):

 WCBפָֿאדערן נומער:
בליצפּאָסט אַדרעס:

ַאדרעס:
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דעּפָאזיטָאר/פֿאָדערער/דזשוינט חשבון טרעגער סערטאַ פַֿאקיישַאן
איך בַאוויי ַז ַאז איך בין רעכט צו בַאקומען די ַאנדערלייינג פַֿארגיטיקונג צאָלונגן ָאדער טויט בענעפֿיץ און אַז די ומשטַאנדן ווָאס געבן מיר די
רעכט צו בענעפֿיץ ָאדער טויט בענעפֿיץ הָאבן זיך נישט געביטן .איך פֿאַרשטיי אז דער פָֿאדערן ַאדמיניסטרַאטָאר קען בעטן אַ יָאריק סערטאַ פֿ
ַאקיישַאן פֿון פֿאַרבליבן באַרעכטיגונג צו ַאזאַ צָאלונגן ָאדער בענעפֿיץ און ַאז ַאזאַ סערטאַ פַֿאקיישַאן מוז זיין צוגעשטעלט אין זעכציק טעג אין
סדר צו פָֿארזעצן צָאלונגן דורך דירעקט יינצאָלן.
סערטאַ פַֿאקיישַאן כסימע פֿונעם דעּפָאזיטָארֿ/פָאדערער

דאַטע

סערטאַ פַֿאקיישַאן כסימע פֿונעם דזשוינט חשבון טרעגער

דאַטע

אָ ּפטיילּונג 2

נָאמען פֿון די פֿינַאנציעל ינסטיטושַאן:

ּפיל

ביטע יבערגעבט אייך מיט אייער פֿינַאנציעל ינסטיטושַאן כדי צו פַֿארענדיקן די געבעטן אינֿפָארמַאציע אין דעם סעקציע .דירעקט יינצָאל
איז בלויז בנימצא אויב אייער פֿינַאנציעל ינסטיטושַאן איז אַ טייל פֿון די ( New York State Automated Clearinghouseניו יארק שטאַט
ַאוטָאמַאטעד קלירינגהָאוסע) .אין דערצו ,דער נָאמען פֿונעם דעּפָאזיטָאר מוז זיין געוויזן אויף די חשבון.
מין פֿון חשבון:

טשעקינג

שּפָארן

סומע ָאדער ּפרָאצענט צו זיין דאַ ּפַאזיטיד____________ :

חשבון נומער פֿונעם דעּפָאזיטָאר

(ֿ EFTפָארמַאט):

נָאמען פֿון דער צווייטער פֿינַאנציעל ינסטיטושַאן:

ראוטינג נומער:

מין פֿון חשבון:

טשעקינג

שּפָארן

סומע ָאדער ּפרָאצענט צו זיין דאַ ּפַאזיטיד____________ :

חשבון נומער פֿונעם דעּפָאזיטָאר
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(ֿ EFTפָארמַאט):

ראוטינג נומער:

