שטַאט פֿ ּון ניו יָארק
ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

צוויי-יערלעך שיי ַעך-סערטאַ פַֿאקיישַאן צו באַרעכטיגונג צו בענעפֿיץ
אינסטרוקציעס פֿאַר פֿאָדערער :ביטע לייענען די גאַנצע פָֿארעם אונטן מיט זָארג .די אינֿפָארמַאציע און
סערטאַ פַֿאקיישַאן אויף דעם פָֿארעם איז פֿאַרלאַנגט דורך די ניו יארק שטאַט אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס
בָארד ּכללים און רעגולַאטיָאנס ( .)12 NYCRR 304די געבעטן אינֿפָארמַאציע און סערטאַ פַֿאקיישַאן
זענען פֿאַרלאַנגט ֿפַאר די טרעגער ָאדער זעלבסט-פַֿארזיכערטע בַאלעבָא 
סצו פָֿארזעצן צו צושטעלן אייער
וויל צו שיקן אייער פַֿארגיטיקונגס צאָלונגן גליי ַך צו אייער פֿינַאנציעל ינסטיטושַאן .נָאך איר הָאט געלייענט
דעם פָֿארעם אין זיין גַאנץ ,ביטע דרוקט אויס די אינֿפָארמַאציע געבעטן אין די קעסטל אונטן און דַאן
שרייבט די דאַטע און ונטערשריי ַבט אין די דנאָ פֿון דעם פָֿארעם .דערנָאך שיקט צוריק דעם פָֿארעם צו
אייער טרעגער אוןָ/אדער זעלבסטֿ-פַארזיכערטע בַאלעבָאס.
נאָמען פֿונעם פֿאָדערער

טרעגער פֿאַל נומער

דַאטע פֿ ּון ומגליק

 WCBפֿאַל נומער

דורך ויספֿירן פֿון דעם פָֿארעם ,דער פֿאָדערער בַאוויי ַזט צו די פֿאָלגענדע:
ַ)1אז ער ָאדער זי איז באַרעכטיקט צו די פַֿארגיטיקונג צאָלונגן װאָס ער אָדער זי האָט באַקוםען אין
די פֿריערדיקע זעקס חדשים;
ַ)2אז די ומשטענדן ווָאס ווָאלט ווירקן אויף די רעכט צו ַאזאַ בענעפֿיץ הָאבן זיך נישט געביטןַ .אזאַ
ענדערונג אין ומשטענדן כוללָ ,אבער איז נישט באַגרענעצט צוַ )1 :אן ענדערונג אין בַאשעפֿטיקונג
סטַאטוס ַאזאַ ווי פֿון נישט אַרבעטן צו ַארבעטן פֿול צייט ָאדער טייל צייט (נישט קיין חילוק וואס צי
עס איז אַן אַרבעט מיט גרינג ָאדער פֿול פֿליכטן) ,פֿון אַרבעטן טייל צייט צו פֿול צייט און פֿון גרינג
ָאדער מָאדיפֿיצירט פֿליכטן צו רעגולער פֿליכטן און ַ )2אן ענדערונג אין אַ מעדיציניש צושטַאנד ווי
רעפֿלעקטידט אין אַ דערקלערונג פון די מעדיציניש ּפרַאקטישנער פֿונעם פֿאָדערער געגעבן צו די
פֿאָדערער נָאך דורכקוק פֿון די פֿאָדערער;
)3אז אויב די ומשטאענדן ענדערן זיך ,וועט ער אָדער זי גלייך געבן צו וויסן דעם פֿאַרזיצער ,און די
טרעגער אוןָ/אדער דער זעלבסט-פַֿארזיכערט בַאלעבָאס פֿון ַאזאַ ענדערונג און;
ַ)4אז ער ָאדער זי איז זיך באוואוסט פֿון די ּפרַאוויזשַאנז פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ
 §114-aאון אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ַ §132אנטהַאלטן אויף די פֿאַרקערט פֿון דעם פֿ
ָארעם.
איך באַשטעטיקע ַאז איך הָאב געלייענט און פארשטאנען די אויבן.
_דאַטע__________________________:
ונטערשריבן דורך _________________________:
פֿאָדערער
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ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ  .§114-aדיסקווַאליפֿיקַאטיָאן ֿפַאר פַֿאלש ֿפָארשטעלונג .
 .1אויב ֿפַאר דעם צוועק צו בַאקומען פַֿארגיטיקונג לויט צו סעקציע פֿופֿצן פֿון דעם כיילעקָ ,אדער ֿפַאר די ציל פֿ
ון באַיי ַנפֿלוסן קיין בַאשטימונג וועגן ַאזאַ צָאלונג ,אַ פָֿאדערער װאָס וויסנדיק מאכט אַ פַֿאלש דערקלערונג ָאדער
ֿפָארשטעלונג וועגן אַ מַאטעריַאל פַֿאקטַ ,אזאַ מענטש וועט זיין דיסקווַאלאַ פֿייד פֿון בַאקומען קיין פַֿארגיטיקונג גליי ַך
ַאטריביַאטַאד צו ַאזאַ פַֿאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג .אין צוגאַב ,ווי באַשלאסן דורך די באָרד ,דער פֿ
ָאדערער וועט זיין אויסגעשטעלט צו אַ דיסקווַאלאַ פַֿאקיישַאן ָאדער נָאך אַ שטרָאף ַארויף צו די פָֿארגָאוינג סומע
גליי ַך ַאטריביַאטַאד צו די פַֿאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונגַ .אלע שטרָאף געלטער זָאלן זיין בַאצָאלט אין די
שטַאט שַאצקַאמער.
 .2אויב מיט די וויסן פֿון אַ פָֿאדערער ,אַן אַנדער מענטש מאכט וויסנדיק אַ פַֿאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג
וועגן אַ מַאטעריַאל פַֿאקט ֿפַאר די ציל פֿון ַארוישעלפֿן אַ פָֿאדערער צו בַאקומעןָ ,אדער בַאיי ַנֿפלוסן קיין באַשטיםונג
וועגן פַֿארגיטיקונג לויט צו סעקציע פֿופֿצן פֿון דעם כיילעקַ ,אזאַ פָֿאדערער קען זיין דיסקווַאלאַ פֿייד פֿון דערהאַלטן
קיין פַֿארגיטיקונג גליי ַך ַאטריביַאטַאבַאל צו ַאזאַ פַֿאלש ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג .אין צוגַאב ,ווי ב
אַשלאסן דורך די באָרד ,דער פָֿאדערער קען זיין אויסגעשטעלט צו אַ דיסקווַאלאַ פַֿאקיישַאן ָאדער נָאך אַ שטרָאף
ַארויף צו די פָֿארגָאוינג סומע גליי ַך ַאטריביַאטַאבַאל צו די פַֿאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונגַ .אלע שטרָאף
געלטער זָאלן זיין יי ַנגעלייגט צו די קרעדיט פֿון די ַאלגעמיינע פָֿאנד פֿון די שטַאט.
אַרבעטער פֿאַרגיטיקונגס געזעץ  .§132קרימינַאל ּפרָאקורירונג; סערטאַ פַֿאקיישַאנז.
 .1דער ַאדווָאקַאט-גענעראַל קען ּפרָאסעקוטירן יעדער מענטש ווָאס איז ָאנגעקלָאגט מיט די קָאמיסיע פֿון אַ
קרימינאַל פַֿארברעכן העט אין הילעל פֿון דעם כיילעקָ ,אדער פֿון קיין קלַאל ,רעגולירן ָאדער באַ פֿעל געמאַכט
אונטער דעםָ ,אדער אין הילעל פֿון די געזעצן פֿון דעם שטַאטָ ,אנווענדלעך צו ָאדער שטייענדיק פֿון קיין טניי ַ פֿון
דעם כיילעק ָאדער קיין קלַאל ,רעגולירן ָאדער בַאֿפעל געמאַכט אונטער דעם.
 .2יעדער טשעק ָאדער דראַפֿט ( )draftווָאס איז ארויסגעגעבן גליי ַך צו אַ בענעפֿיץ בַאקומער ָאדער פּראָװידער פֿ
ון געזונט דינסטן אין צָאלונג פֿון אַ פָֿאדערן געמאַכט לויט צו דעם כיילעק וועט ַאנטהַאלטן אַ געדרוקט דערקלערונג
אויף די פַֿארקערט זיי ַט גלייך אויבער די כסימע שורה ֿפַאר דער ערשטער שטיצנונג ווָאס גיבט צו פַֿארשטיין ַאז
אין שטיצן די טשעק ָאדער דראַפֿט ֿפַאר צָאלונג דער בענעפֿיץ בַאקומער ָאדער פּראָװידער פֿון געזונט דינסטן איז
סערטאַ פֿיייִנג ַאז ַאזאַ מענטש איז באַרעכטיקט צו ַאזאַ צָאלונגן און ַאז די ומשטאענדן ווָאס ווָאלט ווירקן אויף די
רעכט צו בַאקומען די צָאלונגן הָאבן זיך נישט געביטן .די דערקלערונג זָאל זיין אין אַ פָֿארעם פָארגעשריבן דורך די
ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס באָרד נָאך בַארַאטונג מיט די סוּפערַאנטענדַאנט פֿון פַֿארזיכערונג.
 .3דער טשעק ָאדער דרַאֿפט ( )draftבאַשריבן אין אונטער-טיילונג צוויי פֿון דעם סעקציע וועט זיין קלאָגן פֿארעמס
אין די בַאטייַטפֿון סעקציע  176.00פֿון די שטרָאף געזעץ און אונטער-סעקציע (ד) פֿון סעקציע פֿיר הונדערט דריי
פֿון די פַֿארזיכערונגס געזעץ.
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