ֿפָארלייגן

שּפרַאך צּוטריט בַאמערקּונג ֿפָארמע
ֿפָארלייגן עלעקטרָאניש ניצן דעם ֿפָארלייגן קנעּפלָ ,אדער בַאהַאלטן אּון אי-מײל צ ּוָ languageaccesscoordinator@wcb.ny.gov,אדער שיקן
פֿ ּולגעשטענדיקט ֿפָארמע צּו328 State Street - Room 239-2, Schenectady, NY 12305 :
ניו יָארק שטַאט שּפרַאך צּוטריט ּפָאליסי דַארף עטלעכע ּפּובלישעַ-אנטקעגּונג ַאגענציעס צּו צּושטעלן אױסטַײטשּונג בַאדינען אין קײן שּפרַאך אּון
איבערזעצן װיכטיקע דָאקּומענטן אין לּפחות די צען הױּפט געװײנטלעך ניט-ענגליש שּפרַאכן אין דעם שטַאט.אױב איר הָאבן געהַאט ּפרָאבלעמען מיט
אּונדזער ַאגענציע שּפרַאך צּוטריט בַאדינען ,איר מעגן פּֿולשטענדיקן אּון ֿפָארלייגן דעם בַאקלָאג ֿפָארמע ניצן די קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע צּוגעשטעלט
אױבן .די גַאנצע ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין אַײער בַאקלָאג װעט בלַײב קָאנֿפידענציעל.
 .1בַאקלָאגער :ערשטן נָאמען:

משּפחה נָאמען:

	איך בעסער וועלן ניט צּושטעלן מַײן נָאמען .ביטע בַאמערקט ,אױב איר צּושטעלן ניט קײן קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע ,מיר װעלן אַײך ניט קענען איר
		
אינֿפָארמירן װעגן די טרעטן מיר נעמען צּו ענטֿפערן אַײער בַאקלָאג .בילכער שּפרַאך(ן):
		
אי-מײל ַאדרעס:

טעלעֿפָאן נּומער:
עמעצן ַאנדערש העלף אַײך ֿפָארלײגן דעם בַאקלָאג?
ערשטן נָאמען:

נײן

אױב ’יאָ ’ַ ,ארַײננעמען זײער קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע:

יאָ

משּפחה נָאמען:

אי-מייל ַאדרעס אּוןָ/אדער טעלעֿפָאן נּומער.

 .2אין װעלכע שּפרַאך(ן) איר דַארֿפן בַאדינען?
 .3װָאס איז געװען דעם ּפרָאבלעם? טשעק ַאלע קעסטלען װָאס צוּולייגן אּון דערקלערן אּונטן.
מען הָאט מיר ניט צּוגעשטעלט אַ ֿפַארטַײטשער
איך הָאב געבעטן אַ ֿפַארטַײטשער אּון מען הָאט מיר געלייקנט
די ֿפַארטַײטשער(ן) ֿפעיקַײטן זַײנען ניט גּוט געװען (ַארַײננעמען זַײנע נעמען אין אָ ּפטיילּונג  5אּונטן ,אױב בַאקַאנט)
די ֿפַארטַײטשער(ן) הָאבן געמַאכט אומבּתרבותדיק ָאדער ניט ּפַאסיקע בַאמערקּונגען
איך הָאב געװַארט אַ לַאנגע צַײט ֿפַאר אַ ֿפַארטַײטשער
מען הָאט מיר ניט געגעבן ֿפָארמען ָאדער בַאמערקּונגען אין אַ שּפרַאך איך קען ֿפַארשטײן (שרַײב די דָאקּומענטן בַאדַארֿפט אין אָ ּפטיילּונג  5אּונטן)
ַאנדערש (דערקלערן)

 .4װען איז דעם אינצידענט געשען? אױב עס איז געשען מער װי אײנסָ ,אנװַײז די דַאטע פֿ ּון דעם לעצטן אינצידענט.
דַאטע(MM/DD/YYYY): 
װען איז דעם אינצידענט געשען?

צַײט:
אי ִבער דעם טעלעֿפָאן

פֿ “מ
אין ּפערזָאן

נ“מ
צּושטעלן ַאדרעס :

 .5בַאשרַײב װָאס איז געשען .זַײן סּפעציֿפיש אּון צּושטעלן אַ סך דעטַאל ַאז מעגלעך .אױב עס איז געשען מער װי אײנסַ ,ארַײננעמען יעדער דַאטע/צַײט אּון
בַאשרַײב יעדער אינצידענט .שרַײב קײן סערװיסעס אּון דָאקּומענטן איר הָאט געװָאלט צּוטריטן .נעם ַארַײן נעמעןַ ,אדרעסעס אּון טעלעֿפָאן נּומערן פֿ ּון מענטשן
ֿפַארבּונדן ,אױב בַאקַאנט .ניצן ַאדיציָאנעלע זַײטן ַאז נױטיק אּון שרַײב אַײער נָאמען אין יעדער בלעטל.

 .6איר הָאט עס געזָאגט צּו עמעצן אין דעם דעּפַארטמענט?ַאגענציע? אױב יאָ ַ ,ארַײננעמען מיט װער הָאסטּו גערעדט אּון װָאס איז געװען
זײער ענטֿפער( .ביטע זַײן סּפעציֿפיש).

דַאטע

ֿפַארדרּוקן נָאמען (ּפערזָאן מַאכן דעם בַאקלָאג):

(MM/DD/YYYY):

שרַײבן ניט אין קעסטל .בלױז ֿפַאר ָאֿפיס ניצן
Reviewer:

Date:
Resolution:
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