שטַאט פֿ ּון ניו יָארק
ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

די ַאגענטור באַשעפֿטיקט און באַדינט מענטשן
מיט דיסַאביליטיז ָאן דיסקרימינַאציע.

דערקלערונג פֿון בליי ַבנדיקן כיילעק  -סּפעציעלע כיילעק ֿפַאר ֿפַארגיכערטע ֿפַארהערן
ֿ WCBפַאל נומער(ן)

דַאטע(ן) פֿון ומגליק

טרעגער פֿאַל נומער

פֿאָדערער (ביטע דרוקנ)

ר(ביטע דרוקנ)
טרעגע 

טרעגער קאָד

אַנדערע ּפַארטיי-מיט-אינטערעס(ביטע דרוקנ)

בַאלעבָאס(ביטע דרוקנ)

ינסטרַאקשַאנז :פַֿארענדיקט דעם פָֿארעם און לייגט עס פֿאָר צו די בָארד און דערלַאנגט עס אַן ַאלע ּפַארטייען אין
עפֿאַרהערן.
אינטערעס אין  20טעג נָאך דעם פַֿאל איז באַ פֿאָלן ַאריבערגעפֿירט צו די סּפעציעלע כיילעק ֿפַאר ֿפַארגיכערט 
די פֿאלגענדע זענען די נישט-בַאשלָאסנע סיכסעך אין דעם פַֿאל:

טיקט איינער:
איך בין גרייט ֿפַאר אַ פֿאַרהער ֿפַאר אַ  WCגעזעץ ריכטער.
איך בין נישט גרייט ֿפַאר אַ פֿאַרהער ֿפַאר אַ  WCגעזעץ ריכטער .געבט דעטַאילס ונטער ווָאס וויי ַטער ויספֿ
ָארשונג איז נויטיק און פֿאַר ווָאס ַאזאַ ויספָֿארשונג איז נישט שוין געענדיקט.

פּאַרטיי (ביטע דרוקנ)

)C-300.34 (10-97

כסימע

זען וויכטיק אינֿפָארמַאציע אויף די פַֿארקערט

דַאטע

סעקציע  300.34סּפעציעלע כיילעק ֿפַאר פַֿארגיכערטע ֿפַארהערן.
די קלַאל איז פֿאַרשפּרייט לויט די באַדינגונגען פֿון ּפַארַאגרַאף ( )dפֿון אונטער-טיילונג  3פֿון סעקציע  25פֿון די אַרבעטערפַֿארגיטיקונגס
געזעץ מיט ַאכטונג צו די סּפעציעל כיילעק ֿפַאר פַֿארגיכערט ֿפַארהערן ֿפַאר פֿאַלן אין ווָאס די סיכסעך זענען נישט בַאשטימט אין צוויי יָאר נָאך ַאזאַ
סיכסעך זעןען שוין געהערט געװען פֿון די בָארדָ ,אדער אויב קייפל פֿאָדערן קומען אויף פֿון דער זעלביקער ומגליק ָאדער געשעענישָ ,אדער אויב
ַאלע ּפַארטייען שטימען צו אַ ֿפַארגיכערט פֿאַרהערָ ,אדער אויב דער פֿאַרזיצער מיינט ַאנדערש אַז עס איז נייטיק.
( )aאויב ,אין קיין פַֿאל ,די סיכסעך זענען נישט באַשטימט אין צוויי יָאר נָאך ַאזאַ סיכסעך זעןען שוין געהערט געװען ֿפון די בָארדָ ,אדער אויב
קייפל ֿפָאדערן קומען אויף ֿפון דער זעלביקער ומגליק ָאדער געשעענישָ ,אדער אויב ַאלע ּפַארטייען שטימען צו אַ ֿפַארגיכערט ֿפַארהערָ ,אדער אויב
דער ֿפַארזיצער מיינט ַאנדערש ַאז עס איז נייטיק ,קען דער פֿאַרזיצער אָדער אַ מענטש וואָס איז דעזיגנירט געוואָרן דורך דעם פֿארזיצער ,אויף
זיין אָדער איר אייגענע פָֿארשלָאג ,אָדער אויף די פָֿארשלָאג פֿון קיין פּארטיי אין אינטערעס ,פֿאַראָרדענען אז דער פֿאַל זאָל אריבערגעפֿירט װערן
צו אַ סּפעציעלע כיילעק פֿאר ֿפַארגיכערטע פֿאַרהערן .פֿאַלן ַאריבערגעפֿירט צו דעם סּפעציעלע כיילעק וועלן זיין געהערט דורך ַאן אַרבעטער פֿ
ַארגיטיקונגס געזעץ ריכטער אויסגעקלי ַבן פֿאַר דעם כיילעק.
(ב) יעדער ּפַארטיי אין אינטערעס וועט ,אין  20טעג נָאך די ָארדער פֿון ַאריבערפֿירן איז געמאכט געװאָרן ,פָֿארלייגן טעקע מיט די ברעט און
אויך פָֿארלייגן צו ַאלע אַנדערע ּפַארטייען אין אינטערעס אַ קורץ דערקלערונג פֿון ַאלע נישט -באַשטימטע סיכסעך ,און יענער אַ דערקלערונג ַאז
ַאזאַ ּפַארטיי איז גרייט פֿאר אַ פֿאַרהער פֿאָר אַן ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ ריכטער אָדער אַ דערקלערונג וואָס דערקלערט וואָס נאָך אויספֿ
ארשונג איז נויטיק און פֿאַרוואָס אַזאַ אויספֿאָרשונג איז נישט שוין פֿארענדיקט געוואָרן.
(ש) פֿאַרהערן אין די סּפעציעלע כיילעק ֿפַאר ֿפַארגיכערטע ֿפַארהערן.
( )1זאָלן זיין געפֿירט דורך ַאן אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער אויסגעקליבן פֿאַר דעם כיילעק;
( )2זָאלן זיין ּפלַאנעוועט אין ַאזאַ אַ שטייגער ַאזוי ַאז ,וווּ געהעריק ,קיין און ַאלע בליי ַבנדיקן כיילעק קענען זיין גערעדט וועגן אין איין פֿאַ
רהער; און
( )3זָאלן ,אויב מעגלעך ,זיין געהאַלטן אין די דיסטריקט ָאפיס וווּ די פַֿאל טעקע ליגט און װוּ זי װערט אונטערהַאלטן; און
( )4וזָאלן זיין ּפלַאנעוועט אין  30טעג נָאך די ַאריבערפֿירן סדר.
( )dיעדער ַאדווָאקַאט ,לייסַאנסט פֿאַרשטייערָ ,אדער ָאטערייזד פֿארשטייער פֿון אַ טרעגער ָאדער זעלבסט-פַֿארזיכערטע בַאלעבָאס ווָאס איז
ארויס אין די פַֿארהַאנדלונג אין די סּפעציעל כיילעק ֿפַאר ֿפַארגיכערטע ֿפַארהערן זאָל זיין בַאקַאנט מיט די פֿאַקטן פֿון דעם פַֿאל ,די דָאקומענטן װ
אָס זיינען ֿפָארגעלייגט ָאדער זאָלן ֿפָארגעלייגט װערן ,און די ָאנווענדלעך געזעץ ,און וועט הָאבן די אויטָאריטעט צו פַֿארהַאנדלען און פַֿארענטפֿערן
קיין און ַאלע ַאלע נישט -בַאשטימטע סיכסעךַ ,אריי ַנגערעכנט אויטָאריטעט צו בַאגרענעצן קיין פֿריער ַארויסרופֿנע סיכסעך ,אויסגעשטעלט צו די באַ
דינגונגען פֿון אָ ּפטיילונג  300.5און  300.36פֿון דעם כיילעק.
(ַ )eאחוץ אין פַֿאל פֿון אַ נויטפַֿאל ,קיין פַֿאל געשטעלט אויף אַ ּפרָאצעס קַאלענדַאר אין די סּפעציעל כיילעק ֿפַאר ֿפַארגיכערטע ֿפַארהערן וועט
זיין פַֿארהַאלטן ָאדער פָֿארגעזעצט ַאחוץ אויף הַאסקָאמע דורך די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער .יעדע פּארטיי וואס זוכט צו פֿאַרה
אַלטן אדער פאָרזעצן דעם פֿאַל וועט אריינשיקן אַ שריפֿטליכע פֿאַרלאַנג מיט די סיבות פֿאַר אַזאַ אָפּשטעל אָדער פֿאָרזעצונג מיט די אַרבעטער
ֿפַארגיטיקונגס געזעץ ריכטער .אויב די פֿאַרהאַלטן ָאדער פֿאָרזעצן איז באַוויליקט דורך די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער ,דער פַֿאל וועט
זיין שיי ַעךּ-פלַאנעוועט ווי בַאלד ווי מעגלעךָ ,אבער נישט שּפעטער ווי  30טעג נָאך ַאזאַ ֿפַארהַאלטן ָאדער ֿפָארגעזעצט .אויב די ֿפַארהַאלטן ָאדער
ֿפָארגעזעצט איז געלייקנט ,דער פַֿאל וועט זיין בַאשלָאסן אויף די רעקָארד ווי עס שטייט.
( )fאויב ,נָאך יבערקוקן די בקשה ֿפַאר אַ ֿפַארהַאלטן ָאדער ֿפָארגעזעצט ,די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער באשליסן ַאז די בקשה
ֿפַאר אַ ֿפַארהַאלטן ָאדער ֿפָארגעזעצט איז נישט אַ נויטפַֿאל און איז לייכטזיניק ,אַ שטרָאף וועט זיין אַרויפֿגעלייגט ווי גייט:
( )1אויב די בקשה איז געמאַכט געװאָרן דורך אַ טרעגער ָאדער בַאלעבָאס $1,000 ,זענען פֿעליק צו די באָרד .אויב ַאזאַ טרעגער
ָאדער בַאלעבָאס װעט רעּפריזענטידט דורך ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער ווָאס איז נישט ַאן ָאנגעשטעלטער פֿון די טרעגער ָאדער
בַאלעבָאס ,דער ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער וועט זיין פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר די צָאלונג פֿון ַאזאַ שטרָאף.
( )2אויב די בקשה איז געמאכט געװאָרן דורך אַ פָֿאדערער ווָאס װעט רעּפריזענטירט דורך ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער,
 $500זענען פֿעליק צו די באָרדַ .אזאַ שטרָאף זאָל זיין בַאצָאלט גליי ַך דורך דעם ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער און זאָל נישט קומען אויס
פֿון די ַאווָארד פֿון דעם פָֿאדערער.
( )3קיין שטרָאף זאָל זיין ַארויֿפגעלייגט אויף אַ ַאנרעּפריזענטיד פָֿאדערער וואס בעט פֿאַר אַ ֿפַארהַאלטן ָאדער ֿפָארגעזעצט.
( )gסדר ָאדער אינסטרוקציעס געגעבן דורך ַאן אַרבעטער פַֿארגיטיקונג געזעץ ריכטער אין די סּפעציעלע כיילעק ֿפַאר ֿפַארגיכערטע ֿפַארהערן,
לויט ּפַארַאגרַאף (ד) פֿון אונטער-טיילונג  3פֿון סעקציע  25פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונג געזעץ און דעם סעקציעַ ,אחוץ אַ בַאשטימונג פֿון וםגליק
ָאדער ַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרענק ,םעלדונג ,און קַאוסַאל שייכות ָאדער אַ געלטיק ַאווָארד ,וועט זיין ינטערלַאקיַאטערי און וועט נישט זיין רעוויסעד דורך
די בָארד אונטער סעקציע  23פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ביז די סָאף פפֿן דער ּפרָאצעס און די הַאכלָאטע פֿון ַאלע בליי ַבנדיקן כיילעק.
( )hדי סעקציע ,ווי געענדערט ,וועט נעמען ווירקונג  1יאַנואַר  ,1997און וועט זיך ָאנווענדן צו ַאלע ניי ַע פֿאָדערן פֿאַרגעלייגט נָאך ַאזאַ דַאטע.
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