בקשה ֿפַאר הילף ב ַײ געשעדקיט ַארבעטער
מען קען ניט ניצן די ֿפָארמע צּו בַאריכטן אַ הֿפסדּ .כדי צּו ֿפָארלײגן אַ קלײם ,ניצן .Form C-3
קלײם אינֿפָארמַאציע  -די גַאנצע קָאמּוניקַאציע דַארף ַארַײננעמען די נּומערן

דַאטע פּֿון הֿפסד/קרַאנקַײט:
געשעדקיט ַארבעטער אינֿפָארמַאציע

ֿ WCBפַאל :#
טשעק אױב נ ַײ ַאדרעס

משּפחה נָאמען:

ערשטן נָאמען:

ּפָאסט ַאדרעס:

ליניע :2
שטַאט:

שטָאט:

:MI

זיּפ קָאדע:

טעג צַײט טעלעֿפָאן :#

לַאנדUSA :

אי-מײל ַאדרעס:

סָאשַאל סעקּוריטי :#

דזשענדער:

געבּורט דַאטע:

נקֿבה

זכר

ַארבעטגעבער אינֿפָארמַאציע
ַארבעטגעבער נָאמען:
ּפָאסט ַאדרעס:
שטָאט:

ליניע :2
שטַאט:

ַארבעטגעבער טעלעֿפָאן:

זיּפ קָאדע:
ֿפעדערַאל שטַײער :#ID

לַאנדUSA :
דעם שטַײער  # IDאיז דעם (קלַײב אײן):

SSN

EIN

סיבה ֿפַאר בקשה  -אינסטרּוקציעס :טשעק ַאלע װָאס צוּולייגן .זַײט זיכער צּו צּוֿפעסטיקן װַײטערדיק ֿפָארמען ,מעדיקַאל בַאריכטן ,בריװ ,א.א.װַ .אז בַאדַארֿפט ֿפַאר יעדער
טשעקבָאקס .אױב די ַאדיציָאנעלע אינֿפָארמַאציע איז שױן ֿפָארגעלײגט געװען ,צּוֿפעסטיקט עס ניטָ ,אבער ּפרּובירן עס צּו אידענטיֿפיצירן אין דנאָ פּֿון די ֿפָארמע** ב ַײ געבן די ֿפָארמע
נּומער ָאדער טיטל אּון די דַאטע עס איז ֿפָארגעלײגט צּום  .Boardאּונטערשרַײבן אּון שטעלן דַאטע אין ֿפָארמע.

ֿפַארגיטיקּונג צָאלּונגען:

אּון בַאקּומנט ניט קײן צָאלּונגען .בַאדַארֿפט מעדיקַאל דָאקּומענטן ָאנװַײזן דיסַאביליטי.

			
 .aאיך ַארבעט ניט פּֿון
טשעק ַאלע װָאס צוּולייגן:
		
			 איך הָאב ֿפָארגעלײגט אַ קלײם ֿפַאר ַאן ַארבעטן בַאצױגן הֿפסד.
			 מַײן ַארבעטגעבער בַאצָאלט ניט מַײנע לױנען.
			 מַײן קלײם איז ניט געלייקנט.
			 איך הָאב ניט בַאקּומען אַ בַאשלוס װָאס בַאגרענעצט מיר פּֿון ֿפַארגיטיקּונג.
			 איך הָאב ּפרּובירט צּו ַאנטשלָאסן דעם ענין מיטן ֿפַארזיכערער.
 .bמַײנע צָאלּונגען זַײנען אָ ּפגעשטעלט ָאדער ֿפַארקלענערט.
מיט פּֿול צָאלּונג.
				
 .cאיך בין צּוריק אין ַארבעט זינט
 .dאיך בַאקּומט ווינציקער געלט װי אײדער איך בין געװּונדן .צּוֿפעסטיקן גיייק צָאלּונג שטָארצל אּון מעדיקַאל בַאריכטן פֿ ּון אַײער דָאקטער.
 .eאיך הָאב געהַאט צװײ ָאדער מער ַארבעטגעבערס אין דַאטע פּֿון צּוֿפַאל/הֿפסד (קָאנקּורענט בַאשעֿפטיקּונג).
צּוֿפעסטיקן װָאכנדיק גרָאס צָאלּונג אײדער אַײער הֿפסד אּון ַארױסזָאג פֿ ּון צװײטן ַארבעטגעבער װעגן ֿפַארלָארן צַײט.
		
אּון בַאקּומנט ניט קײן צָאלּונגען.
				
 .fאיך בין בַאֿפרַײט פּֿון טּורמע אין
צּוֿפעסטיקן מעדיקַאל בַאריכט װָאס בַאװַײז אַ מעדיקַאל דיסַאביליטי אּון בַאֿפרײַּונג פֿ ּון קַאסטַאדי ּפאַ ּפירן.
		
 .gמען הָאט מיר ניט בַאצָאלט ַאז געװענדעט אין בַאשלוס ֿפָארגעלײגט אין

מעדיקַאל ענינים:

 .hמַײן בקשה ֿפַאר מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג איז געלייקנט געװען ָאדער איז נָאך ניט בַאהַאנדלט .צּוֿפעסטיקן אָ ּפלייקענּונג בריװ:
 .iאיך ,מַײן דיסַאביליטי איז יעצט בליי ַביק .צּוֿפעסטיקן מעדיקַאל Form C-4.3, Doctor’s Report of MMI/Permanent Impairment
			 טשעק דאָ אױב דּו ביסט געװען יּונגער װי  25אין צַײט פּֿון צּוֿפַאל.
 .jמַײן מעדיקַאל צּושטַאנד איז געבַײטן .צּוֿפעסטיקן מעדיקַאל ֿפָארמען.
 .kמַײן בקשה ֿפַאר מעדיקַאל אּון טרַאנסּפָארטַאציע אּומקערן איז געלייקנט געװען ָאדער איז נָאך ניט בַאהַאנדלט .צּוֿפעסטיקן קַאבָאלען אּון .Form C-257

ַאנדערע ענינים:
.l

איך הָאב נ ַײ אינֿפָארמַאציע אּוןָ/אדער אינֿפָארמַאציע געבעטן ב ַײ דעם  Boardװעגן (צּוֿפעסטיקן דָאקּומענטן):

ַ .mאנדערש (דערקלערן אין רױם צּוגעשטעלט אּונטן):

**דָאקּומענט אָ ּפשיקּונג אינֿפָארמַאציע (דַאטע ,נָאמען/טיטלֿ ,פָארמע :)ID
געשעדקיט ַארבעטער אּונטערשריֿפט

)RFA-1W (4-17

דַאטע:

די ֿפָארמע אּון קײן ֿפַארבינדּונגען דַארף מען שיקןֿ ,פַאקס ָאדער אי-מײל צּו דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

צּו דעם געשעדקיט ַארבעטער ַ -אלגעמײנע אינֿפָארמַאציע װעגן ניצן די ֿפָארמע
איר מעגן ֿפָארלײגן די ֿפָארמע ( )RFA-1Wאּון קײן צּוֿפעסטיקּונגען מיט דעם  Workers’ Compensation Boardװען איר װילן דעם  Boardזָאל נעמען סּפעציֿפיש
ַאקציע אין אַײער קלײםָ ,אדער אױב איר דַארֿפן ֿפלינקן דעם  Boardאױף קײן ּפרָאבלעם ָאדער סיטּוַאציע װָאס װירקט אױף אַײער קלײם .אַ סך פֿ ּון די מערסט ָאֿפט
געבעטן ַאקציעס/סיטּוַאציעס זַײנען אין רשימה ַאז ֿפַארגיטיקּונג צָאלּונג ענינים (איטעמס  aדּורך ָ ,)gאדער מעדיקַאל ענינים (איטעמס  hדּורך ָ ,)kאבער איר זַײנען
ניט בַאגרענעצט צּו די רשימה .טשעק ַאלע װָאס צוּולייגן אּוןָ/אדער דערלײגט װַײטערדיקע אינֿפָארמַאציע ָאדער דערקלערּונג אין דעם רױם צּוגעשטעלט (ָ lאדער .)m
שרַײב די גַאנצע אינֿפָארמַאציע אין שּפיץ פֿ ּון ֿפָארמע  RFA-1Wאּון שיקט די ֿפָארמע ,מיט ַאלע שײך אינֿפָארמַאציע ֿפַארבּונדן ,צּו:
Workers’ Compensation Board
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
ַאדרעס ֿפַאר אי-מײל ֿפַײלינגwcbclaimsfiling@wcb.ny.gov :
שטַאט ֿפַאקס ליניע(877) 533-0337 :
דעם  Boardװעט אַײך קָאנטַאקטירן אּון ַאלע ּפַארטייען װען עס נעמט ַאקציע אױף אַײער קלײם.
*נָאך ָאעדער טשעק בָאקס איר װעט זען די אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט אין שװַארצע אותיות .צּום בַײשּפיל ,אױב איר ָאנװַײזן דעם ַ Boardאז אַײער דיסַאביליטי איז
יעצט בליי ַביק (קעסטל  ,)iדי אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט איז .Form C-4.3, Doctor’s Report of MMI/Permanent Impairment
איר דַארֿפן שיקן אַ קאָ ּפיע פֿ ּון די ֿפָארמע צּו די ֿפַארזיכערער(ן)ָ ,אדער גלַײך צּום ַארבעטגעבער ָאדער זַײן דריטן ּפַארטײ ַאדמיניסטרַאטָאר אױב דעם ַארבעטגעבער
איז זעלבסטֿ-פַארזיכערט.
אױב איר הָאבן קײן ַאנדערע דערװעגן ,איר מעגן קָאנטַאקטירן דעם  Board ADVOCATE FOR INJURED WORKERSאין  .(800) 580-6665װַײטערדיקע
אינֿפָארמַאציע װעגן ַאנדערע  Boardבַאדינען מעג מען בַאקּומען אין װעבּפלַאץ פֿ ּון  .Board: www.wcb.ny.govאױב איר װילן ֿפָאלגן אַײער קלײם ָאנלַײן ,איר
קענען זיך ֿפַארשרַײבן ֿפַאר  eCaseניצן די ֿפַארשרַײבּונג אינסטרּוקציעס ֿפַארַאנען אין  Boardװעבּפלַאץ אין דעם  eCaseלינק.
איר הָאבן דעם רעכט ֿפַאר געזעצלעך ֿפַארטרעטּונגַ .אן ַאדװָאקַאט קען ניט אַײך גלַײך אָ ּפצָאלן ֿפַאר ֿפַארטרעטּונג אין ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קלײם .אױב עס
איז דאָ אַ בַאװיליקּונג אין אַײער קלײם ,קײן געזעצלעך ָאפצָאל דַארף זַײן בַאװיליקט ב ַײ דעם  Boardאּון װעט זַײן ַאראָ ּפגערעכענט פֿ ּון אַײער בַאװיליקּונג ב ַײ דעם
ֿפַארזיכערער אּון גלַײך בַאצָאלט צּום ַאדװָאקַאט.
מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג  -אין דערצּו ֿפַאר מעדיקַאל בַאדינּונג פֿ ּון ווינציקער װי  $1000.00אין װערט ,מערסט מעדיקַאל בַאדינּונג ֿפַארדעקט ב ַײ די Medical
( Treatment Guidelinesריגַארדלעס פֿ ּון קָאסטן) דַארף ניט מעדיקַאל אױטָאריזַאציעֿ .פַאר די מין בַאדינען ,דעם געזּונטערהַײט צּושטעלער מעג צּושטעלן
בַאהַאנדלּונג ָאדער רעכענען דעם ֿפַארזיכערער .אױב עס איז ניט דאָ קײן ענטֿפער במשך  45טעג פֿ ּון בַאקּומען דעם רעכענּונג ,דעם געזּונטערהַײט צּושטעלער
מעג ֿפָארלײגן ַאן ַאדמיניסטרַאטיװ בַאװיליקּונג אין  .Form HP-1עטלעכע בַאהַאנדלען ֿפַארדעקט אין די ַ ,Medical Treatment Guidelinesאזוי װי קָאמּפלעקס
כירּורגיש ּפרָאצעדּורן ,דַארֿפן ֿפריערדיקע אױטָאריזַאציע .אין דערצּו צּו די בַאהַאנדלּונג מינים ,װען מעדיקַאל בַאדינּונג זַײנען ָ $1000.00אדער מער און װערט
אין זַײנען אױסער די  ,Medical Treatment Guidelinesדעם געזּונטערהַײט צּושטעלער דַארף קָאנטַאקטירן דעם ֿפַארזיכערער ָאדער זעלבסטֿ-פַארזיכערט
ַארבעטגעבער ֿפַאר אױטָאריזַאציע .דעם געזּונטערהַײט צּושטעלער דַארף אױך ֿפָארלײגן  Form C-4AUTHמיט דעם ֿפַארזיכערער ָאדער זעלבסטֿ-פַארזיכערט
ַארבעטגעבער אּון דעם  .Boardאױב ֿפַארלייקענען  Medical Treatment Guidelineבַאדינען ָאדער מעדיקַאל בַאדינּונג פֿ ּון ָ $1000.00אדער מער אין װערט,
דעם ֿפַארזיכערער ָאדער זעלבסטֿ-פַארזיכערט ַארבעטגעבער דַארף ֿפָארלײגן  Form C-8.1Aאּון צּושטעלן קָאנֿפליקט מעדיקַאל עװידענץ.

קײן ּפערזָאן װָאס מיט קענטשַאֿפט אּון ּכװנה צּו בַאשװינדלען בַאװַײז ,מַאך מען זָאל בַאװַײזןָ ,אדער צּוגרייט מיט קענטשַאֿפט ָאדער מײנּונג ַאז מען װעט בַאװַײזןָ ,אדער ב ַײ קײן
ֿפַארזיכערערָ ,אדער זעלבסטֿ-פַארזיכערער ,קײן אינֿפָארמַאציע װָאס נעם ַארַײן ֿפַאלש מַאטעריעל אױסזָאג ָאדער הַאלט קײן מַאטעריעל ֿפַאקט ,װעט זַײן שּולדיק פֿ ּון אַ ֿפַארברעך אּון
סָאביקט צּו היּפש געלטשטרָאֿפן אּון ּתֿפיסה.

בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ (ַ Public Officers Lawארטיקל  6-A) and the Federal Privacy Actפֿ ּון 1974
( .)U.S.C. § 552a 5דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד (בָארד) אױטָאריטעט צּו בעטן ַאז קלַײמַאנטס זָאלן צּושטעלן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציעַ ,ארַײנגענּומען זַײן
סָאשַאל סעקּוריטי נּומער ,קּומט פֿ ּון דעם בָארד אױסֿפָארשנדיק אױטָאריטעט לױט די ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד געזעץ ( ,WCL) § 20אּון 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 .צּושטעלן אַײער סָאשַאל סעקּוריטי נּומער צּו דעם בָארד איז ֿפרַײוויליק .עס איז ניט דאָ קײן שטרָאף
ֿפַאר אַ דּורכֿפַאל צּו צּושטעלן אַײער סָאשַאל סעקּוריטי נּומער אי ִן די ֿפָארמע; עס װעט ניט ענדיקן אין אַ אָ ּפלייקענּונג פֿ ּון אַײער קלײם ָאדער אַ דערנידעריקּונג אין
בענעֿפיטס .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.
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