אָ ּפזָאגן ָאדער דיסקרימינַאציע קלָאג
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מין פֿון בענעֿפיץ פָֿאדערן
דיסַאביליטי בענעפֿיץ (ַאוועק-פֿון-אַרבעט דיסַאביליטי)
אַרבעטער פַֿארגיטיקונג (אויף-דיַ-ארבעט שָאדן)

סאָציאַל זיכערהייט נומער:
 WCBפַֿאל נוםער (אויף-דיַ-ארבעט שָאדן):

ביטע שרייבן אין געדרוקט אותיות אָדער טיפּן .ענטֿפערט ַאלע ֿפראגן  -דורכפַֿאל צו טָאן דָאס קען פַֿארהַאלטן די ּפרַאסעסינג פֿון אייער קלָאג
ענטֿפערט ֿפראגן  6און  7אין דעטַאל  -ביטע צוטשעּפען נָאך בלעטער אויב נייטיק

לייגט פָאר אין דוּפליקַאט (צוויי פֿון דעם פָֿארעם) צו די ַאדרעס אין די שּפיץ פֿון דעם פָֿארעם.
1.נאָמען פֿונעם ָאנגעשטעלטער_:
ס פֿונעם ָאנגעשטעלטער_:
2.אַדרע 
3.נָאמען פֿון בַאלעבָאס_:
ס פֿון בַאלעבָאס_:
4.אַדרע 
5.זענט איר אָ ּפגעזָאגט געװאָרן:

יא

ניין

אויב "יא" ,געבט די דַאטע��������������� :

6.באַשרייבט אין דעטַאל די יקער ֿפַאר אייער קלָאג ,די סיבה פֿאַר װאָס איר זענט אָ ּפגעזָאגט געװאָרן און די נָאמען פון אייער ופֿזעער ָאדער פַֿארווַאלטער ָאדער
מענטש ווָאס טַאקע האָט אייך אָ ּפגעזָאגט:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
7.געבט די נָאמען פֿון אַנדערע אַריינגעמישטע .ביטע צוטשעּפען אַ קאָ ּפיע פֿון אייער אָפּזאָגן מעלדונג ,אויב איר האָט איינעָ ,אדער אַנדערע דָאקומענטן װאָס
איר האָט באַקומען___________________________________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8.וווּ הָאט איר געאַרבעט (געבט די ַאדרעס ,אויב ַאנדערש ווי נומער  4אויבן):
________________________________________________________________________________________________________
9.פַאך_:
	10.נָאמען און ַאדרעס פֿון אייער ַאדווָאקַאט ָאדער פֿאַרשטייער ,אויב קיין (זען ויסזָאגונג "װעגן פַֿארטרעטונג" אויף פַֿארקערט)_:
________________________________________________________________________________________________________
	11.דאַטע פֿון וםגליק ָאדער ערשטער טָאג פֿון דיסַאביליטי������������������� :

איך בַאשטעטיקע אונטער שטרָאף פֿון פַֿאלשע שוווּע ַאז די אינֿפָארמַאציע צוגעשטעלט דאָ איז אמת:

כסימע פֿועם ָאנגעשטעלטער

(7-17) DC-120זען פַֿארקערט ֿפַאר די ָאנווענדלעך געזעץ

דַאטע

טעלעפָֿאן נומער

אַרבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ
סעקציע  .120דיסקרימינאציע קעגן ָאנגעשטעלטע וואס ברענגען ּפרַאסידינגס .עס וועט זיין ומלעגַאל ֿפַאר קיין באַלעבאָס ָאדער זיין
רעכט ָאטערייזד ַאגענט צו אָ ּפזָאגן ָאדער אין קיין אַנדערע שטייגער דיסקרימינירן קעגן ַאן ָאנגעשטעלטער ווי צו זיין בַאשעפֿטיקונג וויי ַל ַאזאַ
ָאנגעשטעלטער האָט געפֿאָדערט ָאדער געפּרוּווט צו פָֿאדערן פַֿארגיטיקונג פֿון ַאזאַ בַאלעבָאסָ ,אדער וויי ַל ער ָאדער זי האָט עדות געזאָגט
ָאדער װעט עדות זאָגן אין אַ ּפרַאסידינג אונטער דעם כיילעק און קיין אַנדערע גילטיק סיבה איז געוויזן צו עקסיסטירן ֿפַאר ַאזאַ ַאקציע דורך דעם
בַאלעבָאס.
יעדער קלָאג װאָס טענהט ַאזאַ ומלעגַאלע דיסקרימינַאטָארישע ַאקציעס מוזן זיין פָארגעלייגט אין צוויי יָאר פֿון דער קָאמיסיע פֿון ַאזאַ
ַאקציעס .בַײם אויסגעפֿינען אַז אַ בַאלעבָאס הָאט פֿאַרלעצט דעם סעקציע ,וועט דער ראַט באַפֿעלן אַ באַפֿעל אז יעדער ָאנגעשטעלטער ווָאס איז
ַאזוי דיסקרימינירט געװאָרן וועט ווערן צוריקגעשטעלט צו באַשעפֿטיקונג ָאדער ַאנדערש צוריקגעשטעלט צו דער פּאזיציע ָאדער ּפריווילעגיעס ווָאס
ער ָאדער זי ווָאלט הָאבן געהאָטָ ,אבער ֿפַאר די דיסקרימינאציע און וועט ווערן קאָמפּענסירט דורך זיין ָאדער זייער בַאלעבָאס ֿפַאר קיין ָאנווער פֿ
ון פַֿארגיטיקונג ופקומענדיק וויי ַל פֿון ַאזאַ דיסקרימינַאציע צוזַאמען מיט ַאזאַ אָ ּפצָאלן ָאדער יָארגעלט ֿפַאר סערוויסעס געגעבן דורך ַאן ַאדווָאקַאט
ָאדער לייסַאנסט פֿארשטייער ווי פַֿארפֿעסטיקט דורך די באָרד .יעדער בַאלעבָאס ווָאס ָאנרירט דעם אָ ּפמַאך וועט זיין לייַאבַאל צו אַ שטרָאף פֿון
ניט ווייניקער ווי הונדערט דָאלַארס ָאדער מער ווי פֿינף הונדערט דָאלַארס ,ווי עס קען זיין באַשלאסן דורך די באָרדַ .אלע ַאזאַ שטרָאֿפן זאָלן װערן
בַאצָאלט צו די שטַאט שַאצקַאמערַ .אלע שטרָאֿפן ,פַֿארגיטיקונגן און אָ ּפצָאלן ָאדער יָארגעלטן זענען בַאצָאלט בלויז דורך דער בַאלעבָאס .דער
בַאלעבָאס ַאליין און ניט זיין ָאדער איר טרעגער וועט זיין לייַאבַאל ֿפַאר ַאזאַ שטרָאֿפן און צָאלונגן .יעדער טניי ַ אין ַאן פַֿארזיכערונגסּ-פָאליטיק צו באַ פֿ
ריי ַען דעם בַאלעבָאס פֿון ַאכריי ַעס ֿפַאר ַאזאַ שטרָאֿפן און צָאלונגן איז ּפָאסל.
אַ באַלעבאָס וואס איז געפֿונען אין פֿארלעזונג פֿון דעם סעקציע און דער פֿאַרצערט אַנגעשטעלטער מוזן קומען פֿאַר די באָרד פֿון זו באַ
ריךטן װעגן דעם שטייגער פֿון װי דער בַאלעבָאס איז העסקעם אין דרייסיק טעג פֿון באקומען אַ לעצטן באַשלוס .אין פַֿאל פֿון דורכפֿאַל צו בַאריכטן
װעגן העסקעםָ ,אדער דורכפַֿאל צו נָאכקומען אַ סדר ָאדער אַ שטרָאף פֿון די באָרד אין דריי ַסיק טעג נָאך דער סדר ָאדער ָאנזָאג פֿון שטרָאף איז
דערלַאנגט געװאָרןַ ,אחוץ ווען ביי ַציי ַטיק אַ ּפלַאקיישַאן צו די באָרד ֿפַאר אַ מָאדיפֿיקַאטיָאן ,רעסיסיָאן ָאדער רעצענזיע פֿון ַאזאַ סדר ָאדער שטרָאף איז
געווען פֿאָרגעלייגט ,אונטער סעקציע  23פֿון דעם כיילעק ,דער פֿאַרזיצער אין קיין ַאזאַ פַֿאל ָאדער אויף צושטימען פֿונעם ֿפַארזיצער ,קיין ּפַארטיי קען
דורכפֿירן די סדר ָאדער שטרָאף אין אַ ענלעך שטייגער ווי אַ ַאווָארד פֿון פַֿארגיטיקונג.
סעקציע  .241אַ ּפלַאקיישַאן פֿון אנדערע ּפרַאוויזשַאנז פֿון קאַ ּפיטל.אַלע די כוחות און דוטיז צוגעשטעלט ָאדער ארויפגעלייגט צו דעם טשערמַאן
און ראַט דורך דעם קאַ ּפיטל ווָאס זענען נויטיק ֿפַאר דער ַאדמיניסטרַאציע פֿון דעם ַארטיקל און נישט סתירה ,זענען ,אין דעם מָאס ,צוגעשטעלט
צו דעם ַארטיקל; און קיינער פֿון די אנדערע ּפרַאוויזשַאנז פֿון דעם קאַ ּפיטל ווָאס זענען שייך צו די בענעפֿיץ צוגעשטעלט דורך אנדערע ַארטיקלען
אין דעם קאַ ּפיטל ,קענען זיין געטיי ַטשט צו זיין ָאנווענדלעך צו דעם ַארטיקל .די ּפרַאוויזשַאנז פֿון דער סעקציע  120פֿון דעם קאַ ּפיטל וועט זיין
ָאנווענדלעך ווי גָאר ווי עס איז בַאשטימט אין דעם ַארטיקלַ ,אחוץ ַאז די שטראָ פֿן בַאצָאלט אין די שטַאט שַאצקַאמער לויט צו דעם ַארטיקל וועט זיין
געווענדט צו די הוצאות פֿון פַארווַאלטן דעם ַארטיקל.
װעגן פַֿארטרעטונג
בשעת איר זענט נישט פֿאַרלאַנגט צו קריגן ווער עס יז צו פֿאַרטרעטן אייך אין קשר מיט אַ דיסקרימינַאציע קלָאג ,איר הָאבט די רעכט צו זיין פֿאַ
רטרעטן דורך ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַרשטייער ,אויב איר ווילט .אויב איר זענט רעּפריזענטידט דורך ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט פֿאַ
רשטייער אין אייער אַרבעטער פַֿארגיטיקונג ָאדער דיסַאביליטי בענעפֿיץ פַֿאל ,און איר ווילט זיין רעּפריזענטיד דורך אים ,ביטע קָאנטַאקטירט אים צו
פֿראַגן צי ער וועט אייך פֿאַרטרעטן ָאדער נישט .אויב נישט ,איר הָאט די רעכט אויסצוקליי ַבן אַן אַנדער פֿאַרשטייער פֿון אייער ברירה.
בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ.
(ּפובליק ָאפיצירן געזעץ ַארטיקל  )6-Aאון די פֿעדעראַלע ּפריווַאטקייט אַקט פֿון a( 1974§ 552.)5 U.S.C.
די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד אױטָאריטעט צו בעטן ַאז פֿאָדערער זָאלן צושטעלן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעַ ,ארַײנגענומען זַײן סאציאל
זיכערהיי ַט נומער ,קומט ֿפון די בָארד'ס אױסֿפָארשנדיקער אױטָאריטעט לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד געזעץ ( ,WCL) § 20און זַײן
ַאדמיניסטרַאטיװ אױטָאריטעט לױט  .WCL § 142די אינֿפָארמַאציע איז געזַאמלט צּו העלֿפן דעם בָארד אּונטערזּוכן אּון ֿפַארװַאלטן קליימז אין
די מערסט לױניק שטייגער ַאז מעגלעך אּון צּו העלֿפן עס הַאלטן ֿפַארהױלן ּפינטלעך קלײם רעקָארדס .צושטעלן ײער סאציאל זיכערהייט נומער
צו די רַאט איז ווַאלַאנטערי .עס איז דאָ קיין שטרָאף ֿפַאר דורכפַֿאל פֿון צושטעלן ֿפון ײער סאָציאַל זיכערהייט נומער אויף דעם פָארעם .דָאס וועט
נישט ענדיקן אין אַ אָ ּפלייקענונג פֿון ײער פָֿאדערן ָאדער אַ רעדוקציע אין בענעפיץ .דעם בָארד װעט בַאשיצן די קָאנֿפידענציעליטי פֿ ּון די גַאנצע
ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין זַײן ֿפַארמעגן ,אויסזָאגן עס בלױז ֿפַאר זַײנע בַאַאמטלעך ֿפליכטן אּון אין צּוזַאמענהַאנג מיט שײך שטַאט אּון
ֿפעדערַאל געזעץ.

אויב איר דַארֿפט הילף צו פַֿארענדיקן דעם פָֿארעםָ ,אדער אויב איר הָאט נאָך אַנדערע פֿראגעס ,קָאנטַאקטירט קיין ביוראָ פֿ
ון די אַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד.

DC-120 (8-17)פֿאַרקערט

 NYCאַרבעטער פַֿארגיטיקונגס בָארד ● קונה סערוויסwww.wcb.ny.gov ● (877) 632-4996 :

די ַאגענטור באַשעפֿטיקט און באַדינט מענטשן מיט דיסַאביליטיז ָאן דיסקרימינַאציע

