ָאנווער פֿ ּון לױן ֿפַארדינען
ַ
דַאטא ֿפָארמע
ֿפייקַײט ֿפַאכטיק

VDF-1

די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געב ַארבעט
אּון דינט מענטשן מיט דיסַאביליטיס ָאן
דיסקרימינַאציע

State of New York - Workers’ Compensation Board
אײדער ֿפַארענדיקן די ֿפָארמע ,איר מעגן װילן צּו רעדן מיט אַ געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט .איר קענען אױך ָאנקלינגען
 6665‑580‑1-800אּון בעטן צּו רעדן מיט דעם בָארד ַאדװָאקַאט ֿפַאר געשעדקיט ַארבעטער .ביטע ענטֿפער ַאלע ֿפרַאגעס אין
גַאנצן .צּוֿפעסטיקן עקסטרע זַײטן אױב נױטיק.

 .Aאַײער אינֿפָארמַאציע
נָאמען:
ַאדרעס:

ֿ WCBפַאל ( #אױב בַאקַאנט):
ערשטן

משּפחה

נּומער אּון גַאס

שטָאט

געבּורט דַאטע:

 .Bאַײער בילדּונג

מיטל
שטַאט

סָאשַאל סעקּוריטי :#

זיּפ קָאדע

דַאטע פֿ ּון הֿפסד/דיסײבלמענט:

(קלַײב אױס העכסטן בילדּונג ניװאָ )

עטלעכער קָאלעדזש
 High Schoolדיּפלָאמאַ ָאדער GED
ווינציקער װי High School
ַאנדערש (ביטע דערקלערן):
אין װעלכער לַאנד הָאט איר דערגרײכן אַײער העכסטן בילדּונג ניװאָ ֿ :פַאראייניקטע שטַאטן
יאָ
נײן
איר הָאט בַאקּומען קײן סּפעסיַאליצירט ַארבעטן טריינירּונג ָאדער קײן לערנען?
אױב יאָ  ,ביטע שרַײבן מין טריינירּונג:
בַאשטעטיקּונג/ליצענץ בַאקּומט:
דַאטע פֿ ּולגעשטענדיקט:
אױסגעגַאנגען דַאטע(ס) פֿ ּון בַאשטעטיקּונג/ליצענץ:

קָאלעדזש גרַאדוַאטע

יאָ
נײן צווַײג:
איר זַײט געװען אין  USמיליטעריש?
סּפעסיַאליצירט טריינירּונג דערװַײל אין  USמיליטעריש:

דַאטעס:

ביטע שרַײבן ַאדיציָאנעלער טריינירּונג .נעם ַארַײן דעם נָאמען פֿ ּון שּולּ/פרָאגרַאם ,די טריינירּונג דַאטע אּון קײן גרַאד ָאדער
צערטיֿפיקַאט בַאקּומען.

 .Cאַײער ַארבעטן איבערלעבּונג

שרַײב ַאלע ַארבעטן טיטלען במשך די לעצטע  10יָאר (ַאזוי װי ַאמבַאר ַארבעטער ,קוכער) ,מערסט גיייק ערשטןֿ .פַארבינדט ַאדיציָאנעלע בלעטלען ַאז נױטיק.

ַארבעט טיטל:
ַארבעט ֿפליכטן:
לענג פֿ ּון צַײט אין דעם ַארבעט

(אין יָארן)

ַארבעט טיטל:
ַארבעט ֿפליכטן:
לענג פֿ ּון צַײט אין דעם ַארבעט

(אין יָארן)

ַארבעט טיטל:
ַארבעט ֿפליכטן:
לענג פֿ ּון צַײט אין דעם ַארבעט

(אין יָארן)

 .Dאַײער קענטשַאֿפט אּון ניצן פֿ ּון די ענגליש שּפרַאך
קלַײב אױס דעם מעגלעכקַײט ניװאָ ֿפַאר:

רעדן
לײענען
שרַײבן

גּוט
גּוט
גּוט

ניט גּוט
ניט גּוט
ניט גּוט

גָארניט
גָארניט
גָארניט

די אינֿפָארמַאציע איך צּושטעלט איז אמתדיקע אּון ּפינטלעך צּו מַײן בעסטן קענטשַאֿפט אּון מײנּונג .די ֿפָארמע איז אּונטערגעשריבן אּונטער שטרָאף פֿ ּון ֿפַאלשע שֿבועה.

אּונטערשריֿפט פֿ ּון קלַײמַאנט:
קלַײמַאנט נָאמען (ביטע קלָאר ֿפַארדרּוקן):
דַאטע:
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שטַאט ֿפַאקס ליניע877-533-0337 :

www.wcb.ny.gov

אינסטרּוקציעס ֿפַאר פֿ ּולשטענדיקן ֿפָארמע ָ“ VDF-1אנווער פֿ ּון לױן ֿפַארדינען ֿפייקַײט ֿ -פַאכטיק דַאטאַ ֿפָארמע”

ביטע ענטֿפער ַאלע ֿפרַאגעס אין גַאנצן .צּוֿפעסטיקן עקסטרע זַײטן אױב נױטיק .שיקן די ֿפָארמע צּו דעם  Workers’ Compensation Boardאין
ַאדרעס געשריבן אּונטן .אײדער ֿפַארענדיקן די ֿפָארמע ,איר מעגן װילן צּו רעדן מיט אַ געזעצלעך רעּפרעזענטַאנט .איר קענען אױך ָאנקלינגען
1-800-580-6665אּון בעטן צּו רעדן מיט דעם בָארד ַאדװָאקַאט ֿפַאר געשעדקיט ַארבעטער .די ֿפַאקטס אין די ֿפָארמע װעלן זַײן בַאנּוצט ּכדי צּו
בַאשלָאסן אַײער ָאנווער פֿ ּון לױן ֿפַארדינען ֿפייקַײט.
אױב איר הָאבן ניט ָאדער קענען ניט אַײער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד ֿפַאל נּומער ,ביטע לָאזן רײן דעם ֿפעלד .מען דַארף עס ניט צּו
ּפרָאצעס אַײער קלײם .זַײט זיכער איר שרַײבן אַײער נָאמען אּון די דַאטע פֿ ּון אַײער הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט.
טײל  - Aאַײער אינֿפָאמַאציע:
● שרַײבן אַײער פֿ ּול נָאמען .נעם ארַײן ערשטן נָאמען ,מיטל אּון משּפחה נָאמען.
● שרַײב אַײער ֿ Workers’ Compensation Boardפַאל נּומער ,אױב בַאקַאנט.
● שרַײב אַײך מיילינג ַאדרעס .נעם ַארַײן  P.O. Boxאױב שײך ,שטָאט ָאדער שטעטל ,שטַאט אּון זיּפ קָאדע.
● שרַײב אַײער געבּורט דַאטע.
● שרַײב אַײער סָאשַאל סעקּוריטי נּומער .דָאס איז װיכטיק ּכדי העלֿפן גיכער בַאדינען אַײער קלײם
● שרַײב דַאטע פֿ ּון הֿפסד.
טײל  - Bאַײער בילדּונג:
●	טשעק דעם קעסטל לעבן דעם העכסטן בילדּונג ניװאָ איר הָאבן דערגרײכט.
●	טשעק ”יאָ “ אױב איר הָאבן פֿ ּולגעשטענדיקט קײן סּפעסיַאליצירט לערנען טריינירּונג .טשעק ”נײן“ אױב איר הָאבן ניט .אױב איר הָאבן
געענטֿפגערט ”יאָ “ ,שרַײב דעם מין טריינירּונג אּון לערנען .צּושטעלן די דַאטע װען איר הָאט פֿ ּולגעשטענדיקט דעם טריינירּונג ָאדער לערנען.
שרַײב קײן בַאשטעטיקּונג ָאדער ליצענץ בַאקּומען אּון די דַאטע װען עס װעט אויסגיין.
●	טשעק ”יאָ “ אױב איר זַײט געװען אין די  .U.Sמיליטעריש .טשעק ”נײן“ אױב איר הָאבן ניט .אױב איר ענטֿפערן ”יאָ “ צּום ֿפרַאגע ,אידענטיֿפיצירט
די צווַײג פֿ ּון מיליטעריש אין װעלכע איר זַײט געװען .שרַײב די דַאטעס פֿ ּון בַאדינּונג .שרַײב קײן ַאקיאַ ּפיישַאנַאל אּוןָ/אדער סּפעסיַאליצירט
טריינירּונג אי ִר הָאבן בַאקּומען.
●	אױב איר הָאבן פֿ ּולגעשטענדיקט קַײן ַאדיציָאנעלער טריינירּונג ניר אין די רשימה ,ביטע שרַײבן דעם מין טריינירּונג איר הָאבן בַאקּומען.
אידענטיֿפיצירט קײן גרַאד ָאדער צערטיֿפיקַאט איר הָאבן בַאקּומען.
טײל  - Cאַײער ַארבעטן איבערלעבּונג:
●	שרַײב אַײער לעצטן ַארבעטן טיטל (ַאזױ װי ַאמבַאר ַארבעטער ,קוכער ,א.א.װ ).אױב איר הָאבן געהַאט דעם ַארבעט מיט מער װי אײן
ַארבעטגעבער ,שרַײב בלױז אײנער.
● שרַײב אַײער טיּפיש ַארבעטן ַאקטיװיטעטן אּון ֿפליכטן.
● שרַײב װי לַאנג איר הָאבן געהַאט דעם ַארבעט.
טײל  - Dאַײער קענטשַאֿפט אּון ניצן פֿ ּון די ענגליש שּפרַאך
● ָאנװַײז אַײער קענטשַאֿפט אּון ניצן פֿ ּון די ענגליש שּפרַאך
ֿפָארלייגן אּונטערגעשריבן ָאריגינעל צּו דעם  Workers’ Compensation Boardאּון הַאלטן אַ קאָ ּפיע ֿפַאר אַײער רעקָארדס.
א ּפָאטענציעל ַארבעטגעבער קען ניט אַײך בעטן צּו בַאֿפרַײען אַײער ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג רעקָארדס.
זע ָ Workers’ Compensation Lawאּפטיילּונג .110-a

װי ַאזױ צו ָאנֿפילן די ֿפָארמע
רעּפָארטס דַארֿפן זַײן ֿפָארגעלײגט ב ַײ שיקן זײ גלַײך צּו דעם  Workers’ Compensation Boardאין דעם אּונטן ַאדרעס מיט אַ קאָ ּפיע צּו
דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער .רעּפָארטס מעגן אױך ֿפָארגעלײגט װערן דּורך ֿפַאקס צּו דעם בָארד שטַאט ֿפַאקס נּומער.1-877-533-0337 ,
װען צּוֿפעסטיקן ַאדיציָאנעלע דָאקּומענטן ,ביטע ַארַײננעמען דעם בָארד ֿפַאל נּומער ( )# WCBאין יעדער זַײט.
NYS Workers’ Compensation Board
Centralized Mailing
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
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שטַאט ֿפַאקס ליניע877-533-0337 :

www.wcb.ny.gov

