
אויב איר הָאט געליטן ַא שָאדן ָאדער קרַאנקייט אין ַארבעט, קענט איר זיין בַארעכטיגט ֿפַאר ֿפַארגיטיקונגס-בענעפיץ ֿפַאר ַארבעטער. איר הָאט 
עפשער שוין באקומען מעדיציניש בַאהַאנדלונג. אויב איר הָאט דָאס נישט בַאקוםען, זָאלט איר זוכן מעדיציניש זָארג ווָאס גיכער ווי מעגלעך.

ֿפַאר הילף מיט ייַער ֿפָאדערן, קלינגט ָא  ַארבעטערס ’  ֿפַארגיטיקונגס רַאט  ( רַאט)   אונטער  4996‑632 (877).  

ייַער ֿפַארַאנטווָארטלעכקייטן
     �געבט צו וויסן ייַער בַאלעבָאס, אין שרייַבן און דיטיילד, ווּו און ווי איר זענען געווען געשעדיגט ָאדער קרַאנק. טָאן דָאס ווָאס גיכער ווי מעגלעך 	 

אין   30 טעג  ֿפון שָאדן ָאדער קרַאנקייט. איר זאלט נישט שיקן דָאס ּפער טעקסט מעסעדזש; ַאנשטָאט שיקט ַא בריוו, ַא בליצּפָאסט ָאדער ַאן 
ַאנדערס דָאקומענט װָאס מע קען רַאטעווען ָאדער דרוקן.

 �טיילט מיט ייַער געזונט-זָארג ּפרַאוויידערז ַאז איר הָאט ַאן ַארבעט-ֿפַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקייט און געבט די נָאמען ֿפון די ֿפ	 
ַארגיטיקונגס-ֿפַארזיכערונג ֿפון ייַער בַאלעבָאס. אויב איר טָאט נישט וויסן דעם נָאמען ֿפון די ֿפַארזיכערונג ֿפון ייַער בַאלעבָאס, ֿפרעגט ייַער 

בַאלעבָאס ָאדער קָאנטַאקט די רַאט ווָאס גיכער ווי מעגלעך. אייער געזונט-זָארג ּפרַאוויידער וועט רעגיסטרירן מעדיצינישע ריּפָארץ מיט די 
רַאט און מיט ייער בַאלעבָאס ָאדער זייער ֿפַארזיכערונג. ַא מעדיציניש בַאריכט דַארף ווערן רעגיסטרירט מיט די רַאט ֿפַאר ייַך צו בַאקומען 

ייער בענעפיץ.
    �לייגט ֿפָאר ַאן    ַארבעטער פָאדערן )ֿפָארעם    C-3( און בַאריכטעט ֿפון ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט ווָאס גיכער ווי מעגלעך. איר מוזט געבן צו 	 

 וויסן די רַאט ֿפון ייער שָאדן ָאדער קרַאנקייט אין צוויי יָאר.     אויב איר הָאט ֿפַארוואונדעט די זעלבע גוף טייל אין דער ֿפַארגַאנגענהייט, ָאדער 
 הָאט געהָאט ַאן ענלעך קרַאנקייט, דַארֿפט איר אויך ּפלָאמבירן אויס ַא    בַאגרענעץט בַאֿפרייַונג ֿפון געזונט אינֿפָארמַאציעס 

)ֿפָארעם C-3.3(. בירגערשַאפט און ימיגרַאטיָאן סטַאטוס זענען נישט פַאקטָארס אין ֿפַארגיטיקונג פון ַארבעטערס.      

איר זענען ֿפארוואונדעט געווארן 
אין ַארבעט . װָאס נו?

מעדיציניש און ַארומפָארן קָאסטן
מעדיציניש זָארגן צו מייַכל ײער ַארבעט-ֿפַארבונדענע שָאדן ָאדער קרַאנקייט איז ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס-נוצן ווָאס וועט 

צוגעשטעלט ָאן קָאסטן ֿפַאר ייַך.     מעדיציניש רעכענונגען ֿפַאר ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט זענען בַאצָאלט גלייַך דורך ײער די ֿפ
ַארגיטיקונגס-ֿפַארזיכערונג ֿפון ײער בַאלעבָאס צו ײער געזונט-זָארגן ּפרַאוויידער. אויב ייער פַאל איז דיסּפיוטיד דורך די ֿפַארזיכערונג, די 
געזונט-זָארגן ּפרַאוויידער וועט ווערן בַאצָאלט אויב די רַאט בַאשליסט דעם פַאל אין ייער טויווע. ָאבער, אויב די רַאט בַאשליסט קעגן ייַך, 
ָאדער אויב איר טָאט נישט נָאכגיין ַא פַאל, וועט איר דַארֿפט בַאצָאלן די געזונט-זָארג ּפרַאוויידער ָאדער די שּפיטָאל )ָאדער איר דַארֿפט ֿפ

ָארלייגן די רעכענונג)ען( צו ייער אייגענע געזונט-ֿפַארזיכערונג(.
די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס-ֿפַארזיכערונג ֿפון ייער בַאלעבָאס דעקט ָאב מעדיציניש נויטיקע מעדיצין )דרוגס( און ויסריכט ווָאס ייער געזונט-

זָארג ּפרַאוויידער ֿפַארשרייַבט. איר קענט אויך ווערן ריימבערסט ֿפַאר מיילידזש, עֿפנטלעך טרַאנסּפערטיישַאן ָאדער אנדערע נויטיקע 
הוצאות װָאס איר הָאט געהָאט ווען איר זענט ַארומגעפָארן ֿפַאר בַאהַאנדלונגען. לייגט ֿפָאר די הוצאות )ַארייַנגערעכנט קַאבָאלעס אויב איר 

הָאט די( צו די ֿפַארגיטיקונגס-ֿפַארזיכערונג ֿפון ייער בַאלעבָאס און צו די רַאט אויף ַא קלַאימַאנט'ס רעקָארד ֿפון מעדיציניש און רייזע 
 .)C-257  הוצאות און קלַאימַאנט ֿפַאר ריימבערסמַאנט )ֿפָארעם

אין ַאלגעמיין, איר קענט ויסקלייַבן ַא געזונט-זָארג ּפרַאוויידער ווָאס איז ָאטערייזד דורך די רַאט. איר קענט זוכן ֿפַאר ַאן ָאטערייזד געזונט-
זָארג ּפרַאוויידערס אין ייער געגנט מיט די "געזונט-זָארג ּפרַאוויידער זוכן" שטריך אויף wcb.ny.gov .  איר קענט אויך נוצן קליניקס ֿפַאר 
ַאקיַאּפיישַאנַאל געזונט. ָאבער, אויב די ַארבעטער'ס ֿפַארגיטיקונגס-ֿפַארזיכערונג ֿפון ייער בַאלעבָאס הָאט ַא בילכערע ֿפַארגיטיקונגס-

ּפרַאוויידערז ָארגַאניזַאציע )Preferred Provider Organization, PPO( װָאס שטעלט צו זָארג ֿפַאר ַארבעטער'ס ֿפַארגיטיקונגס-
שעדן, דַארֿפט   איר בַאקומען ייער ערשטער בַאהַאנדלונג ֿפון די PPO נעץ. צי דער ּפרַאוויידער האט אויך ַא ַאּפטייק ָאדער דיַאגנָאסטיק 

נעצן, דַארֿפט איר בַאקומען בַאדינונגען ֿפון דָאסיקע נעץ. דער ֿפַארזיכערונגס-ּפרַאוויידער דַארף ייַך דערציילן וועגן זייער ֿפארלאנגטע 
ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי. ָאבער, אין ַא נויטֿפַאל, איר קענט זען יעדעם ּפרַאוויידער.

שנעלסטע ויֿפן : בַאזוכט    wcb.ny.gov און קלייַבט אויס "פָארלייגן ַא טענה."

ֿפַאר ֿפראגעס וועגן ֿפָארלייגן ַא ֿפָארעם C-3, ָאדער צו בַאקומען ַא קָאּפיע ֿפון די ֿפָארעם, ביטע קלינגען 
4996 632 (877) . ַא ֿפַארשטייער ֿפון די רַאט וועט ייַך העלֿפן.

ווי ַאזוי פָארצולייגן ַא ֿפָאדערן

גיכער ֿפירער ֿפַאר געשעדיגטע ַארבעטערס
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בענעֿפיץ ֿפַאר ֿפַארלָארנע געהעלטער
איר זענט בַארעכטיגט צו ַא טייל ֿפון ײער ֿפַארלָארנע געהאלט, ווָאס דַארף בַאצָאלט װערן גלייך, אויב ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט ווירקט 

סיך אויס אויף ייַך אין איינעם ָאדער מער װי איינעם ֿפון די ֿפָאלגענדע וועגן:
איר קענט נישט ַארבעטן ֿפַאר מער ווי זיבן קַאלענדַאר טעג; . 	
ַא טייל ֿפון ײער גוף איז געפונען צו זיין בלייַביק ֿפַארקריּפלט; און/ָאדער . 2
אייער געהַאלט איז ֿפַארמינערט ווייַל איר איצט ַארבעט ֿפַאר ווייניקער שעה, ָאדער ווייַל איר טוט אנדערע ַארבעט.. 3

נָאך דעם ווָאס איר הָאט געהיילט ֿפון ײער שָאדן ָאדער קרַאנקייט און ווען קיין מעדיציניש ֿפַארבעסערונג איז מעע געריכט )אין אלגעמיין 
איין יָאר נָאך די דַאטע ֿפונעם ומגליק/קרַאנקייט ָאדער כירורגיע, אויב כירורגיע איז דורכגעֿפירט װָארן(, קענט איר ֿפרעגן ײער דָאקטער 

ָאּפצושַאצן צי ײער ומגליק/קרַאנקייט הָאט ריזַאלטיד אין ַא שטענדיק שָאדן/צושטַאנד ֿפון קרַאנקייט. צו לערנען מער וועגן דעם נוץ, ביטע 
בַאזוכט   wcb.ny.gov, דריקט אויף די ָאּפטיילונג "ַארבעטערס" און סעלעקטירט "דיסַאביליטי קלַאסיפיקַאטיָאנס."

איר קענט ָאנשטעלן ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט ֿפארשטייער ֿפַאר הילף מיט ײער ֿפָאדערן, ָאבער עס איז נישט ֿפַארלַאנגט. איר ָאדער 
ייער משּפחה זָאלט נישט גלייַך בַאצָאלן דעם ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט ֿפארשטייער. זייער ָאּפצָאלן זענען בַאוויליקט דורך די רַאט און 

ַארָאּפגערעכענט ֿפון ייער ֿפַארלָארנע געהַאלט צָאלונג.
אויב ייער ֿפַאל איז דיסּפיוטיד, איר קענט בַאקומען דיסַאביליטי בענעפיץ בשעת דער ֿפַאל ווארטעט בַאשטימט צו ווערן דורך די ס רַאט. צו 

בַאקומען ַא נָאטיץ און בַאווייַז ֿפון ֿפָאדערן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעפיץ )פָארעם DB -450(  , בַאזוכט wcb.ny.gov; קלינגעט די רַאט ֿפַאר 
הילף ;  ָאדער בַאזוכט ַאן רַאט'ס ביוראָ . אויב דער ֿפַאל איז בַאשלָאסן אין ייער טויווע, די דיסַאביליטי בענעפיץ וועלן זיין ַארָאּפגערעכענט ֿפון 

ייער ֿפַארלָארנע געהַאלט צָאלונג .

װָאס נו?
די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס-ֿפַארזיכערונג וועט קָאנטַאקט ייַך. אויב ייער ֿפָאדערן איז ַאנגענומען, ייער געזונט-זָארג ּפרַאוויידער וועט ווערן 

בַאצָאלט און די ֿפַארלָארנע געהַאלט צָאלונגען ווערן ָאנהייבן. אויב ייער ֿפַאל דַארף ַא הירינג, די רַאט וועט קָאנטַאקט ייַך . עס זענען דָא 
ָאנליין רעסורסן ֿפַארַאנען צו מַאכן די הירינג ּפרָאצעס גרינגער: 

   eCase: איר קענט וּפלָאַאדן און קוקן ֿפַאל-ֿפַארבונדענע דָאקומענטן ָאנליין מיט די eCase סיסטעם ֿפונעם רַאט, ווָאס איז געניצט צו 	 
  .wcb.ny.gov  אויף eCase ּפרָאצעסירן ֿפָארדערן ֿפַאר געשעדיגטע ַארבעטערס. איר דַארֿפט ייַך רעגיסטרירן ֿפַאר

    ווירטוַאל הירינגס:  איר הָאט די ָאּפציע צו בַאזוכן הירינגס ָאן ַארומצופָארן צו ַא רַאט'ס ַאמט דורך נוצן ווירטוַאל הירינגס. לערנט מער 	 
 .wcb. ny. gov/ virtual‑hearings וועגן ווירטוַאל הירינגס און די פריי ַאּפ ֿפון די רַאט אויף

הילף איז ֿפַארַאנען
מַאל דַארֿפט איר הילף צוריקצוקומען צו ַארבעט. אייער בַאלעבָא הָאט עֿפשער ָאלטערנַאטיווע ָאדער גרינגערע ַארבעט ַאז איר קענט 

ַארבעטן בשעת איר היילט. ַא שָאדן ָאדער קרַאנקייט קען אויך פַארשַאפן ֿפינַאנציעלע ּפרָאבלעמע עָאדער ּפרָאבלעמע אין דער משּפחה. 
די רַאט הָאט ווָאוקיישַאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן קָאונסעלָארס און סאציאל ַארבעטערס װָאס קענען העלֿפן. קלינגעט די רַאט ֿפַאר מער 

אינֿפָארמַאציעס װעגן ֿפַארַאנען סערװיסעס און ֿפַאר הילף.
אויב איר הָאט זארגן וועגן ָאּפענגיקייַט ֿפון ָאּפיָאיד ווייטיק מעדַאקיישַאנז, ביטע קלינגעט די NYS OASAS HOPELine אונטער 

.(877‑846‑7369) 877‑8‑HOPENY

4996‑632 (877)ארבעטערס ’  ֿפַארגיטיקונגס רַאט
claims@wcb.ny.gov

wcb.ny.gov
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