ַ
ַאקיאּפיישַאנַאל שָאדן/קרַאנקייַט
דערקלערונג פֿון רעכטן
צו ַאלע אַרבעטערס ווָאס ליידן אַ שאָדן בעשַאס דער אַרבעט ָאדער ווָאס ליידן פֿון אַ ַאקיאַ ּפיישַאנַאל
קרַאנקיי ַט :איר קענט זיין באַרעכטיקט צו אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בענעפֿיץ
1.איר קענט זיין בַארעכטיקט צו פַֿארפַאלן לוין בענעפֿיץ אויב אייער ַארבעטֿ-פַארבונדענע שָאדן/קרַאנקיי ַט האַלט אייך אָפּ פֿון ַארבעט ֿפַאר מער
ווי זיבן טעג ,פַֿארשאַ פֿט אייך אַ מינערונג פֿון לויןָ ,אדער פֿירט צו אַ שטענדיקער דיסַאביליטי .אין פֿאלן פֿון פֿריי ַוויליקער פֿייערלעשערס און פֿ
ריי ַוויליקער ַאמבולַאנס אַרבעטער ,פַֿארגיטיקונג ֿפַאר פַֿארפַֿאלן צייט ָאדער ָאנווער פֿון לוין קאַ ּפַאציטעט קען שוין זיין פֿעליק פֿון די דַאטע פֿון
שָאדן/קרַאנקיי ַט.
2.איר זענט באַרעכטיקט צו מעדיציניש בַאהַאנדלונג שיי ַכות צו אייער שָאדן/קרַאנקיי ַט און זָאלט דאָס גלייך בַאקומען .איר קענען זען ַאבי
וועלכער געזונט זָארגן פּראָװידער אין אַ נויטפַֿאל .נָאך דעם ,איר מוזט גיין צו אַ  NYCאַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד (בָארד) ָאטערייזד פּר
אָװידער ָאדער גיין צו ַאן ַאקיאַ ּפיישַאנַאל געזונט קליניק .איר קענט זוכן אַ פּראָװידער אונטער  .wcb.ny.govצָאלט נישט די געזונט זָארגן פּ
ראָװידער גליי ַך; זיי וועלן שיקן אַ רעכענונג צו די ֿפַארגיטיקונגס ֿפַארזיכערונג פֿון אייער באַלעבאָס .אויב דער פֿאַרזיכערער האָט אַ אַ ּפטייק
ָאדער דיַאגנָאסטיק נעץ ,איר מוזט נוצן די דינסטע אין די נעץ .דער ֿפַארזיכערונגסּ-פרַאוויידער דַארף יי ַך דערציילן וועגן זייער ֿפארלאנגטע
ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי.
3.אייער בַאלעבָאס איז פַֿארַאנטווָארטלעך ֿפַאר פַֿארריכטן ָאדער פַֿארביי ַטן קיין ּפרָאטהעסיס (למשל קינסטלעך גוף טיילן ,פַֿאלש ציין ,ברילן)
ווָאס איז פַֿארפַֿאלן ָאדער בעשעדיקט געװאָרן אין די צייט פֿון בַאשעפֿטיקונג .איר זענט אויך באַרעכטיקט צו צוריקצָאלונג ֿפַאר מעדַאקיישַאן,
קרַאטשעסָ ,אדער קיין ויסריכט רעכט פָארשרי ַבן דורך אייער פּראָװידער ,ווי געזונט ווי טרַאנסּפערטיישַאן און אַנדערע נויטיקע הוצאות ֿפַאר
ַארומפָֿארן צו און פֿון די אָ פֿיס ָאדער שּפיטָאל פֿון אייער געזונט זָארגן ּפרָאװידער( .איר װאָלט בַאקומען קאַבאָלע ֿפַאר ַאלע ַאזאַ הוצאות).
4.אייער בַאלעבָאס איז נישט דערלויבט צו פֿרעגן אייך אָ ּפצוזָאגן אייער רעכט צו פַֿארגיטיקונג ָאדער ַאראָ ּפרעכענען געלט פֿון אייער לוין צו
בַאצָאלן ֿפַאר אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס פַֿארזיכערונג ּפרעמיעס .דערצו ,איר קענט נישט זיין לאָזן גיין פֿון אייער אַרבעט ָאדער דיסקרימינירט
קעגן וויי ַל איר האָבט פֿאָרגעלייגט אַ פָֿאדערן ֿפַאר בענעפֿיץ.
5.איר זענט באַרעכטיקט צו זיין פֿאַרטרעטן דורך ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייערָ ,אבער דָאס איז נישט פֿאַרלאַנגט .אויב איר װעלט
ָאנשטעלן ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער ,איר זָאלט זיי נישט גליי ַך בַאצָאלןַ .אבי וועלכער אָ ּפצָאל וועט זיין בַאשטימט דורך די
בָארד און וועט זיין גענומען אַװעק פֿון אייער ַאווָארד.
6.אויב אייער ףאָדערן איז דעבַאטירט אויף די סיבות פֿון ַאז אייער שָאדן/קרַאנקיי ַט איז נישט אַן ַארבעטֿ-פַארבונדענע ָאדער האָט נישט
ָאנגעהייבן אין די שורה פֿון פריי ַוויליקער פֿייערלעשער ָאדער ַאמבולַאנס ַארבעטער דינסט ,איר קענט זיין פֿאַרלאַנגט צו בַאצָאלן די קָאסטן
פֿון אייער מעדיציניש בַאהַאנדלונג .איר קענט זיין באַרעכטיגט ֿפַאר דיסַאביליטי בענעפֿיץ ֿפַאר נישטַ-ארבעט ףאַרבונדענע שעדןֿ .פַאר
אינֿפָארמַאציע װעגן דיסעביליטי בענעפֿיץ ,קָאנטַאקטירט די בָארד אונטער .(877) 632-4996
בַאמערקּונג :אַ שנעל צוריקקער צו ַארבעט און ַאן ַאקטיוו וועג פֿון לעבן קען אייך העלֿפן געזונט צו ווערן גיכער .פֿאַר הילף צוריקצוקומען צו דער אַ
רבעט ,אָדער מיט דער משּפחה אָדער מיט פֿינאַנציעלע פּראָבלעמען מַאכמעס אייער שָאדן/קראנקהייט ,רופֿן די באָרד אונטער (877) 632-4996
און בעטן פֿאַר ווָאוקיישַאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן ָאדער סאָציאַל ַארבעט הילף.

צו פֿאָרלייגן אַ פֿאָדערן:
1.מעלדעט אייער בַאלעבָאס ,אין שרייבןַ ,אז איר זענט געשעדיגט ָאדער קרַאנק געװאָרן רעכט צו אייער ַארבעט ,אין  30טעג פֿון דעם ומגליק
ָאדער אָןהייב פֿון קרַאנקיי ַט.

2.מעלדעט אייער שָאדן/קרַאנקיי ַט צו די בָארד ווי בַאלד ווי מעגלעך .צו טָאן דָאס ,כאַ ּפט און פַֿארענדיקן ַאן ָאנגעשטעלטער פָֿאדערן
ם ,(VF-3
(פָֿארעם  .(C-3בַאמערקּונג :פֿריי ַוויליקע פֿייערלעשער זאָלן פָֿארלייגן די פֿריי ַוויליקער ֿפייערלעשער פָֿאדערן ֿפַאר בענעפֿיץ (פָֿארע 
ם.(VAW-3 
ֿפריי ַוויליקער ַאמבולַאנס אַרבעטער זָאלן פָֿארלייגן די פֿריי ַוויליקער ַאמבולַאנס ַארבעטער פָֿאדערן ֿפַאר בענעפֿיץ (פָֿארע 
וויכטיק :אויב איר װעלט נישט מיטטיילן די בָארד ֿפון אייער שָאדן ָאדער קרַאנקיי ַט אין די צייט ֿפון צוויי יאר ,איר ריזיקירט צו ֿפַארלירן אייער
רעכט צו בַאקומען בענעֿפיץ.
3.זָאגט אייער געזונט זָארגן פּראָװידער אַז זיי זאָלן שיקן קאָ ּפיעס פֿון מעדיציניש בַאריכטע וועגן אייער פָֿאדערן צו די בָארד און צו די פֿ
ַארזיכערונגס געזעלשאַ פֿט פֿון אייער בַאלעבָאס ביי די ַאדרעסען אויף די דנאָ פֿון דעם פָֿארעם.

ֿפַאר הילף צו כאַפּן אַ פָֿאדערן פָֿארעם ָאדער פֿאַרענדיקן עסָ ,אדער אַנדערע ֿפראַגעס וועגן ַאן ַארבעטֿ-פַארבונדענע שָאדן
ָאדער קרַאנקיי ַט ,ביטע רופֿן  .)877( 632- 4996אַ פֿאַרשטייער פֿון די ראַט וועט יי ַך העלֿפן.
די אינֿפָארמַאציעס זענען אַ פַֿארּפָאשעטערטע ּפרעזענטירונג פֿון אייער רעכטע אונטער די אַ
רבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ .עס װעט צוגעשטעלט ,ווי פֿאַרלאַנגט דורך סעקציע  110פֿון
די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס געזעץ ,דורך דעם פַֿארזיכערונג טרעגער פֿון אייער בַאלעבבָאס.

טרעגער נאָמען און אַדרעס
YI-WCB-C430S-occupational-SOR-v1-2-22 Yiddish
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