קלַאימַאנט'ס דערלויבעניש צו ארויסגעבן ארבעטערס פֿ
ארגיטיקונגס רעקָארדירן
(לויט צו אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ סעקציע )110-a
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עס איז פֿארבאָטן ֿפַאר קלַאימַאנץ צו דערלויבן די באַ פֿריי ַונג פֿון אַרבעטערס פַֿארגיטיקונגס אינֿפָארמַאציעס צו ּפרָאסּפעקטיוו בַאלעבַאטים
ָאדער אין שייכות מיט אָ ּפשַאצן טויגיקייט ָאדער פֿיייקייט פֿון בַאשעפֿטיקונג.
ביטע פַֿארענדיקן ַאלע פֿעלדער .אַ נישט פֿולשטענדיק פָֿארעם וועט פַֿארהַאלטן די ּפרַאסעסינג פֿון יי ַער בקשה.
ט
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קלַאימַאנט'ס סאציאל סעקוריטי ָאדער קַאסע נומער
אוןָ/אדער דאַטע ֿפון ומגליק
שטייער אידענטיפיקאציע נומער
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PFL 

אויב די באַ פֿריי ַונג איז ָאטערייזד ֿפַאר נָאך קַאסע טעקע(ס) ,ידענטיפֿיצירט ונטען םיט WCB/DB/DC/PFLפַֿאל נומער אוןָ/אדער דַאטע פֿון ומגליק.

ינסטרַאקשַאנז:
לייגט פָֿאר דעם ָאריגינעל צו די אַרבעטערס פַֿארגיטיקונגס בָארד און הַאלטן ֿפַאר יי ַך אַ קאָ ּפיע ֿפַאר יי ַער רעקָארדס .דערלויבעניש ֿפַאר ַאנטּפלעקונג
פֿון רעקָארדס ֿפַאר געוויסע צוועקן איז נישט גילטיק אונטערם געזעץ .קוק אויף דעם פַֿארקערט פֿון דעם פָֿארעם צו זען אַן אויסצוג פֿון  WCLסעקציע
 .110-aדי דערלויבעניש איז ווירקעוודיק ביז זי איז אָ ּפגערופֿן דורך דעם קלַאימַאנט .דער קלַאימַאנט קען אָ ּפרופֿן דעם דערלויבעניש צו יעדער צייט
אויף געשריבן מעלדונג צו די אַרבעטערס פַֿארגיטיקונגס בָארד.

ם דערלויבעניש דערלויבט יי ַך נישט צו עֿפענען ַאן אייגענע eקַאסע אקאונט ָאדער צו זען קַאסעס דורך eקַאסע ַארויס פֿ
דע 
ון אַ בָארד ּפלַאץ.
,

לויט צו סעקציע  110-aפֿון די ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ,איך,
(נאָמען פֿון קלַאימַאנט(

שטעל פָֿאר ַאז איך בין אַ מענטש ווָאס איז/איז געווען די טעמע פֿון די אַרבעטערס פַֿארגיטיקונגס קַאסע(ס) אויבן אנגעוויזן ,און איך דערלויב די אַרבעטערס פֿ
ַארגיטיקונגס בָארד צו דיסקוטירן די אויבן-רעפֿערַאנסט אַרבעטערס פַֿארגיטיקונגס בָארד רעקָארדס מיט אוןָ/אדער באַ פֿריי ַען אַ קאָ ּפיע פֿון די אויבן-רעפֿערַאנסט
,
רעקָארדס צו
(נָאמען פֿון אַ סּפעציֿפיש מענטשֿ ,פירמע ,פַֿארבַאנד ָאדער עֿפנטלעכע ָאדער ּפריווַאט ענטיטי)

ב ַײ

.
(ַאדרעס)

איך ֿפַארשטיי ַאז די בעטנדע ּפַארטיי קען זיין פֿארלאנגט צו צָאלן אַ סטַאטוַארי אָ ּפצָאל איידער זיי זענען צוגעשטעלט קאפּיעס פֿון די רעקָארדס דורך די אַ
רבעטערס פַֿארגיטיקונגס בָארד.

כסימע פֿוןעם קלַאימַאנט (בלויז טינט  -נוצט בלוי טינט אויב מעגלעך)

דאַטע

אויב איר פַֿארלָאזןט צו צושטעלן די אינֿפָארמַאציע געבעטן אויף דעם פָֿארעם ,עס קענט נישט אָ ּפלייקענען יי ַער דערלויבענישָ ,אבער עס קען פֿ
ַארהַאלטן די ּפרַאסעסינג פֿון יי ַער בקשה .די פֿריי ַוויליקע באַ פֿריי ַונג פֿון יי ַער זיכערהייט נומער דערלויבט די בָארד צו מאַכן זיכער ַאז אינֿפָארמַאציע
זענען פֿארבונדן מיט ,און שנעל ַאקציעס זענען גענומען אויף ,יי ַער בקשה.
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(לויט צו ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ סעקציע )110-a
ּ .3פערזענלעך דערלויבעניש .נישט קוקנדיק אויף די בַאגרענעצונגן פַֿאר ַאנטּפלעקונג פֿון די סוב-אָ ּפטייל יינס פֿון די סעקציע ,אַ מענטש ווָאס איז
אונטערטעניק צו ַאן ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס רעקָארד קען דערלויבן די באַ פֿריי ַונג ,שיי ַעך-בַאפֿריי ַונג ָאדער ויסגַאבע פֿון זיין ָאדער איר רעקָארד
צו אַ סּפעציפֿיש מענטש ווָאס איז נישט ָאטערייזד צו בַאקומען ַאזאַ רעקָארד ,דורך פָארלייגן פֿון געשריבן דערלויבעניש פַֿאר ַאזאַ בַאפֿריי ַונג צו די
בָארד אויף אַ פָֿארעם ּפריסקרייבד דורך די טשערמַאן ָאדער דורך אַ נָאטַאריזעד ָאריגינעל דערלויבעניש ווָאס גענוי וויי ַזט די בָארד צו באַ פֿריי ַען
דיַארבעטער פַֿארגיטיקונגס רעקָארדס צו ַאזאַ מענטשָ .אבער ,אין לויט מיט סעקציע הונדערט-פֿינף-און-צווַאנציק פֿון דעם ַארטיקל ,ניט ַאזאַ אַ
דערלויבעניש ווָאס ָאנזָאגט די ַאנטּפלעקונג פֿון רעקָארדס צו אַ ּפרָאסּפעקטיוו בַאלעבָאס איז גילטיק; אדער וועט א דערלויבעניש צו דערלויב די
ַאנטּפלעקונג פֿון רעקָארדס אין שייכות מיט אָ ּפשַאצן טויגיקייט ָאדער פֿיייקייט פֿון בַאשעפֿטיקונג זיין גילטיק ,און קיין ַאנטּפלעקונג פֿון רעקָארדס
וועט זיין געמאכט לויט צו זיי .עס וועט זיין ומלעגַאל פַֿאר יעדער מענטש צו בַאטרַאכטן פַֿאר דעם צוועק פֿון אָ ּפשַאצן בַארעכטיגונג פַֿאר אַ בענעפיט,
ָאדער ווי די יקער פַֿאר אַ בַאשעפטיקונג-פַֿארבונדענע ַאקציע ,די דורכפַֿאל פֿון אַ יחיד צו צושטעלן דערלויבעניש אונטער דער סוב-אָ ּפטייל.
 .4עס וועט זיין ומלעגַאל פַֿאר יעדער מענטש ווָאס האט באקומען קאּפיעס פֿון בָארד רעקָארדס ָאדער ּפערזענלעך ידענטיפֿיַאבלע אינפָֿארמַאציע פֿ
ון בָארד רעקָארדס צו ויסזָאגן ַאזאַ אינפָֿארמַאציע צו קיין מענטש ווָאס איז נישט ַאנדערש לעגַאל ערלויבט צו בַאקומען די רעקָארדס.
 .5יעדער מענטש ווָאס וויסנדיק און ווילנדיק בַאקוםט די ַארבעטער פַֿארגיטיקונגס רעקָארדס ווָאס ַאנטהַאלטן ּפערזענלעך ידענטיפיַאבלע
אינפָֿארמַאציע אונטער פַֿאלש ּפריטענשַאנז ָאדער ַאנדערש ָאנרירט דעם סעקציע ,זָאל זיין שולדיק אין אַ מיסדעמעַאנער פֿון קלַאס  Aאון וועט זיין
אונטערטעניק צו אַ שטרָאף פֿון ניט מער ווי טויזנט דָאללַארס
 .6אין די נָאמען פֿון די מענטשן פֿון די שטַאט פֿון ניו יארק צו אַ געריכט ָאדער יוישער װָאס הָאט דזשוריסדיקשַאן דורך אַ סּפעציעל ּפרָאצעס צו
ַארויסגעבן ַאן ָאנבָאט ,און אויף בַאמערקן צו די דיפֿענדַאנט פֿון ניט ווייניקער ווי פֿינף טעג ,צו ענקרין און יי ַנהַאלטן די קַאנטיניויישַאן פֿון ַאזאַ הילעל;
און אויב עס קען זיין צו דער צופֿרידנקייט פֿון דעם געריכט ָאדער יוישער ַאז דער דיפֿענדַאנט האט ,אין פַֿאקט ,ווייַאלייטיד די סעקציעַ ,אן ָאנבָאט
קען װערן געמַאכט דורך ַאזאַ געריכט ָאדער יי ַנהַאלטן ,ענקרין און יי ַנהַאלטן קיין וויי ַטער הילעלָ ,אן דַארפֿן דערוויי ַז ַאז קיין מענטש איז  ,אין פַֿאקט,
געווען ווייטיקט ָאדער געשעדיגט דערמיט .אין אזא ּפראצעדור ,קען דָאס געריכט דערלויבן דעם ַאדווָאקַאט גענערַאל געוויסע זַאכן ווי בַאשטימט אין
ּפַארַאגרַאף זעקס פֿון די סובּפָאינעס ( (aפֿון דער סעקציע דריי און אכציג הונדערט דריי פֿון די ציווילע געזעצן און כללים ,און דירעקטע רעסטיטוציע.
ווען דָאס געריכט וועט בַאשליסן ַאז עס איז פַֿארגעקומען א פַֿארלעצונג פֿון דער סעקציע ,קען דָאס געריכט ארויפֿלייגן א ציווילע שטרָאף פֿון ניט
מער ווי פֿינף הונדערט דָאללַארס פַֿאר דער ערשטער הילעל ,און ניט מער ווי טויזנט דָאללַארס פַֿאר די צווייטע ָאדער וויי ַטערדיקע הילעל אין אַ
צייטּפַאן פֿון דריי יָאר .אין פֿארבינדונג מיט ַאזעלכע פֿארגעלייגטע אּפליקאציעס ,איז דער ַאדווָאקַאט גענערַאל בַארעכטיגט צו נעמען דערוויי ַז און
מאכן ַא באשלוס פֿון די באטרעפֿנדע פֿאקטן און ארויסצוגעבן סובּפָאינעס לויט די ציווילע געזעצן און ּכללים.

( OC-110A-Y (12-17פַֿארקערט

ּפריסקרייבד דורך טשערמאן ַ,ארבעטערס פַֿארגיטיקונג בָארד

