סטיּפולַאטיָאן
ֿ WCBפַאל נומער(ן)

דַאטע(ן) פֿון ומגליק

טרעגער פֿאַל נומער

טרעגער קאָד

בַאלעבָאס

נָאמען פֿונעם פֿאָדערער (לעצטע ,ערשטער ,מי):

טרעגער נאָםען
אַנדערע ּפַארטיי-מיט-אינטערעס

יאָ
נײן
פַֿארלַאנגט דער פֿאַרשטייער פֿוןעם פָֿאדערער ַאן אָ ּפצָאל?
אויב יאָ  ,אַ פָֿארעם  OC_400.1ווָאס איז געווען רעכט פֿאָרגעלייגט אויף די פָֿאדערער מוז זיין ַאריי ַנגערעכנט מיט דעם סטיּפיַאליישַאן.
די פָֿארעם ַ RB-89אריי ַנגעגעבן אויף __________________ איז צוריקגעצאָגן ,אויף די הַאסקָאמע פֿון די בָארד פֿון דעם סטיּפיַאליישַאן (אויב ָאנווענדלעך).

די אונטערגעשריבנען שטימען דערמיט צו צו די פֿאַקטן אויבן ָאדער די פֿארגעלייגטן פֿיינדינגז .יעדע ּפַארטיי װייס װעגן די לעגַאלע ווירקונג װאָס סטיּפיַאלירט צו די
אויבן פֿאקטן ָאדער פֿאָרגעלייגט פֿיינדינגז ,אוןזיי הָאבן צוגעגעבן זייער כסימע צו די סטיּפיַאליישַאן פֿון זייער אייגן פֿריי ווילן .אויב באַוויליקט דורך די אַרבװעטער פֿ
ַארגיטיקונגס בָארד ,די סטיּפַאליישַאן וועט זיין ינקָארּפערייטיד אין אַ בַאשלוס פֿון די בָארד און וועט זיין בינדענד פֿאַר ַאלע ּפַארטייען.

כסימע פֿונעם פֿאָדערער (ניזט בלויז טינט  -ניצט בלוי טינט אויב מעגלעך)

דַאטע

ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער  -ביטע דרוקן

ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער- כסימע

טרעגער אָדער זעלבסט-פֿאַרזיכערטער באַלעבאָס  -ביטע דרוקן

טרעגער אָדער זעלבסט-פֿאַרזיכערטער באַלעבאָס- כסימע

ּפַארטיי-מיט-אינטערעס  -ביטע דרוקן

ס -כסימע
ּפַארטיי-מיט-אינטערע 

כסימע פֿונעם  WCגעזעץ ריכטער ָאדער קָאנסיליַאטָאר
כסימע איז פֿארלאַנגט אויב די פָֿארעם איז דערלאַנגט צו אַ פֿאַרהער.
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דַאטע

זען וויכטיק אינֿפָארמַאציע אויף די פַֿארקערט

NYCRR 12 300.5הַאכלָאטע פֿון אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטערן:
( )aאין קָאנטרָאווערטעד קלאָגן ,די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער וועט מַאכן ַאן יי ַנזעעריש הַאכלָאטע אויף די קַאנטעסטַאד
פּונקטן .די הַאכלָאטע ,דעפֿינירנדיק די באַווייזן וועלכע שטיצן דעם הַאכלָאטע ,קען זיין געמאַכט דורך אַ מויל דערקלערונג ,וואָס
וועט אריינקומען אין די מינוטן פֿון די פֿאַרהער ,אָדער קען זיין אין אַ געשריבענע און אונטערגעשריבעטע דערקלערונג ,וואָס וועט זיין
אריינגעגעבן מיט די דאָקוםענטן אין די רעקאָרדס.
(b) (ּ )1פַארטייען צו קיין פָֿאדערן פַאר די בָארד קען סטיּפיַאלירן צו ַאנקַאנטעסטיד פֿאַקטן ָאדער פֿאָרגעלייגטע פֿיינדינגז .ווען אַ פָֿאדערער
װעט רעּפריזענטידט ,אַ סטיּפַאליישַאן קען געמאַכט װערן יעדער ווי אַ מויל דערקלערונג פֿאַר די רעקָארד אין אַ פֿאַרהער ָאדער ,אין שרייבן
ַארויס פֿון אַ פֿאַרהער .אַ געשריבן סטיּפיַאליישַאן מוז פָֿארגעלייגט װערן ניצנדיק די פָֿארעם ָאדער ֿפָארמַאט פָֿארגעשריבן פֿון דעם פֿאַ
רזיצער .די סטיּפַאליישַאן מוז ָאנוויי ַזן ַאז יעדער ּפַארטיי צו די סטיּפַאליישַאן:
( )iאיז האָט ייצען באַקוםען וועגן די לעגַאל ווירקונג פֿון סטיּפיַאלייטינג די פֿאקטן ָאדער ֿפָארגעשלָאגענען פֿיינדינגז ַאנטהַאלטן אין די
סטיּפיַאליישַאן; און
( )iiהָאט צוגעגעבן איר כסימע צו די סטיּפיַאליישַאן ֿפון איר אייגן ֿפריי ווילן אויב די סטיּפַאליישַאן איז פֿאַרגעלייגט אין אַ געהערַ ,אן אַ
רבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער וועט בַאשטעטיקן דאָס װייטער-געענדיקע דורך פֿרעגן.
( )2אַ סטיּפולַאציע װאָס איז געמאַכט געװאָרן אין אַ פֿאַרהער און באוויליקט דורך ַאן אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער וועט זיין
ינקָארּפערייטיד אין די בַאשלוס פֿון די אַבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער און וועט זיין בינדענד פֿאַר די ּפַארטייען .אַ שריפֿטליכע
סטיּפַאליישַאן געמאַכט אינדרויסן פֿון אַ פֿאַרהער אַריינגעגעבן דורך אַ רעפּרעזענטירטע פָֿאדערער און דער בַאלעבָאס ָאדער טרעגער וועט
זיין איבערגעקוקט און אויב באוויליקט דורך אַ ריכטער ָאדער קָאנסיליַאטָאר פֿון אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ וועט זיין ינקָארּפערייטיד
אין אַ בַאשלוס פֿון די בָארדַ .אזאַ סטיּפַאליישַאן ,ווי ַארַײנגענומען אין אַ בַאשלוס ֿפון דער ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ ריכטער ,וועט
זַײן אויסגעשטעלט צו די טניי ַס ֿפון סעקציע ֿ 23פונעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ און סעקציע ֿ 300.13פון דעם כיילעק ,און צו
סעקציע  22און ֿ 123פונעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ .דער פֿאַרזיצער קען אנווייזן אז סטיּפיַאליישַאנז רעכט דערלאנגט אין די פֿאַ
רגעשריבענע ֿפָארמַאט און באוויליקט דורך ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ ריכטער ָאדער קָאנסיליַאטָאר קַאנסטַאטוט די בַאשלוס פֿון
דעם וַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ ריכטער.
( )3ווען אַ פֿאָדערער איז נישט רעּפריזענטידט ,ער ָאדער זי וועט געבן אַ געשװָארן ויסזָאגונג אויף די רעקָארד אין אַ פֿאַרהער ווָאס גיבט צו
פַֿארשטיין אַ פֿאַרשטאַנד פֿון די פֿאַקטן װאָס מע איז געװען מסכים צו און די לעגַאל ווירקונג פֿון די מויל ָאדער געשריבן דערקלערונג.
( )4די טניי ַס פֿון דעם אונטער-טיילונג וועט נישט זיין ָאנווענדלעך צו העסקעם ווָאס שטעלן זיך אויף און בַאשטימען פֿאָדערן ֿפַאר פֿ
ַארגיטיקונג לויט צו סעקציע  32פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ און סעקציע  300.36פֿון דעם כיילעק.
( )cאין יעדער פָֿאדערן וווּ די דיסַאביליטי איז גראָיסער װי זיבן טעג ,דער אַרבעטער פַֿארגיטיקונג געזעץ ריכטער וועט מַאכן אַ דערפֿינדונג
צי ַאן וםגליק ווָאס קומט ארויס פֿון און איז פּאַסירט אין די לויף פֿון בַאשעפֿטיקונג ָאדער ַאן ַאקיאַ ּפיישַאנַאל קרענק איז געגרינדעט ָאדער
נישט.
( )dדי אַבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער קען ַאנטשולדיקן די דורכפַֿאל פֿון אַ דָאקטער ָאדער אַנדערע געזונט ּפרַאוויידערז צו טעקע
דאָקנםענטן אין לויט מיט די פָאדערונגן פֿון אונטער-טיילונג ( )4פֿון סעקציע  ,13-aאונטער-טיילונג ( )3פֿון סעקציע  ,13-kאונטער-טיילונג
( )3פֿון סעקציע  13-lאון אונטער-טיילונג ( )4פֿון סעקציע  13-mפֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ווען נָאך גענומען עדות דער אַ
רבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער געפֿינט עס צו זיין אין דעם אינטערעס פֿון יושר צו ַאנטשולדיקן ַאזאַ דורכפַֿאל ,און דער בַאשלוס פֿון
די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ריכטער וועט געבן די סיבות דערֿפַאר.
( )eאַ פָֿאדערן ֿפַאר ריימבערסמַאנט לויט צו סעקציע  ,15אונטער-טיילונג  8פֿון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ וועט זיין פֿאָרגעלייגט
ניזןדיק אַ פָֿארעם ֿפָארגעשריבן ֿפון דעם ֿפַארזיצער.
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