
يدرك مجلس تعويض العمال بوالية نيويورك االحتياجات االستثنائية والُملِّحة لألسر التي فقدت أحد أفرادها بسبب إصابة أو مرض متعلق بالعمل. 
ونسعى جاهدين للتعجيل بتسوية مطالبات التعويض عن الوفاة وتقليل الجهود التي تبذلها أسرة المتوفى للحصول على مستحقات تأمين تعويض العمال.

يمكن ألسرة المتوفى تقديم مطالبة التعويض عن الوفاة عندما يتوفى العامل فجأة بسبب حادث جديد. ويمكنهم أيًضا تقديم مطالبة التعويض عن الوفاة إذا 
وجدوا أن العامل الذي حصل على إعانات تعويض العمال قد توفي نتيجة حادث حالي تم إثباته. يجب تقديم مطالبات التعويض عن الوفاة في غضون 

عامين من وفاة العامل. وال تؤثر حالة الهجرة وال مكان أسرة المتوفى على المطالبة.

WCB.NY.GOV

المثال األول 

متوسط األجر األسبوعي للعامل يبلغ 
1,200 دوالر أمريكي

تكون إعانة التعويض 800 دوالر 
أمريكي أسبوعًيا

يتلقى زوج / زوجة المتوفي المؤهل 
فقط مبلًغا بقيمة 800 دوالر أمريكي 
أسبوعًيا مدى الحياة أو إلى أن يتزوج 

مرة أخرى

عند الزواج مرة أخرى، تنتهي 
اإلعانات بتلقي مبلغ نهائي بقيمة 
عامين من اإلعانات )83,200 

دوالر أمريكي في هذا المثال( 

المثال الثاني 

متوسط األجر األسبوعي للعامل يبلغ 
1,200 دوالر أمريكي

تكون إعانة التعويض 800 دوالر 
أمريكي أسبوعًيا

يتلقى الزوج/ الزوجة 440 دوالًرا 
أمريكًيا أسبوعًيا 

يتلقى الطفل مبلًغا بقيمة 360 دوالًرا 
أمريكًيا أسبوعًيا حين يكون مؤهًل 
)يتم التوزيع وفًقا لقانون تعويض 

العمال(

عندما يصبح الطفل غير مؤهل، ترتفع 
قيمة إعانات الزوج / الزوجة إلى 

800 دوالر في األسبوع مدى الحياة 
أو إلى أن يتزوج مرة أخرى

اإلعانات
اإلعانات المذكورة أدناه مستحقة الدفع من ِقبل شركة تأمين 
تعويض العمال التابعة لصاحب العمل عند تقديم المطالبة. 

ويمكن منحها اعتباًرا من تاريخ الوفاة.

نفقات الجنازة أو ذكرى الوفاة
تكون نفقات الجنازة أو ذكرى الوفاة واجبة السداد حسب 

الموقع والتكاليف الفعلية المتكبدة.

 تصل قيمتها إلى 12,500 دوالر أمريكي  	
بمقاطعات لونج آيلند وويستتشستر وروكلند في 

والية نيويورك.

 بينما تصل قيمتها إلى 10,500 دوالر أمريكي في  	
جميع المقاطعات األخرى التابعة لوالية نيويورك.

إعانات التعويض
يتم احتساب إعانات التعويض )األجر الذي لم يتم صرفه(، 

والدفع على أساس الدخل األسبوعي.
 يتم تحديد متوسط األجر األسبوعي للعامل خلل الـ . 	

52 أسبوًعا السابقة.
 تبلغ اإلعانة 2/3 من هذا المبلغ الُمعفى من الضرائب . 	

حتى أقصى حد لإلعانة السارية في تاريخ الوفاة.

األهلية
في أكثر األحوال، ُتمنح إعانات التعويض ألفراد األسرة 

على النحو التالي:
 الزوج/ الزوجة. يحق لألزواج / الزوجات . 	

المتزوجين / المتزوجات قانوًنا وقت الوفاة الحصول 
على إعانات مدى الحياة. إذا تزوج الزوج/ الزوجة 

مرة أخرى، فتنتهي إعانات الزوج/ الزوجة بتقاضي 
مبلغ إجمالي لمرة واحدة بقيمة عامين من اإلعانات. 

وإذا كان هناك أطفال مؤهلون لإلعانة أو ُمعالون، 
فيتقاسم الزوج / الزوجة معهم اإلعانة. يتلقى الزوج/ 

الزوجة اإلعانة الكاملة إذا لم يكن األطفال مؤهلين 
 لكونهم قاصرين.

األزواج / الزوجات المطلقون / المطلقات ليسوا 
مؤهلين.

 األطفال والمعالون من ذوي اإلعاقة أو المكفوفين. . 	
يكون األطفال حتى سن 18 عاًما واألبناء حتى 
سن 23 عاًما الذين يحضرون بدوام كامل في 

مؤسسة تعليمية معتمدة تابعة للتعليم العالي مؤهلين 
لتلقي اإلعانات. ويمكن للمعالين من ذوي اإلعاقة 
والمكفوفين تلقي إعانات مدى الحياة. يتقاسم أفراد 

أسرة المتوفى المبلغ كامًل في حال عدم وجود زوج 
/ زوجة. وإال، فإنهم يتقاسمون المبلغ مع الزوج 
/ الزوجة على النحو المحدد في قانون تعويض 

العمال.
 والدا العامل. في حال عدم وجود زوج / زوجة أو . 	

أطفال أو معالين، يتلقى والدا العامل مبلًغا بقيمة 
50,000 دوالر أمريكي. وفي حالة أن الوالدين 

مطلقان، فإنهما يتقاسمان المبلغ مناصفة بالتساوي. 
 ممتلكات العامل. في حالة عدم وجود أي شخص . 	

من أسرة المتوفي المذكورة أسماؤهم أعله، يتم دفع 
مبلغ بقيمة 50,000 دوالر أمريكي إلى ممتلكات 
العامل المتوفي. وسيكمل منفذ الوصية إجراءات 

المطالبة.

النفقات الطبية
على الرغم من عدم وجود إعانات طبية في مطالبة 

التعويض عن الوفاة إذا كان العامل قد قدم مطالبة منفصلة 
بتعرضه إلصابة في أثناء العمل، فقد تكون اإلعانات 

الطبية مستحقة الدفع بسبب هذه المطالبة.

تقديم مطالبة تعويض عن الوفاة
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http://www.WCB.NY.GOV


تقديم مطالبة التعويض عن الوفاة

يضطلع مجلس تعويض العمال التابع لوالية نيويورك بمسؤولية حماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل من خلل التأكد من تقديم اإلعانات بصورة صحيحة وبتعزيز مبدأ االمتثال للقانون. لمعرفة المزيد حول مجلس 
.wcb.ny.gov تعويض العمال، تفصل بزيارة
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النماذج المطلوبة
تستخدم مطالبات التعويض عن الوفاة مجموعة محددة من النماذج 

والوثائق المدرجة أدناه. وسيؤدي جمع كل المعلومات المطلوبة مقدًما 
وحفظ هذه المطبوعات مًعا إلى توفير الوقت والجهد ألسر المتوفي. 

ويجب إكمال الحقول المطلوبة في كل نموذج. 
� 	)C-62 المطالبة بالتعويض في قضية الوفاة )النموذج 
� 	)C-64 إثبات الوفاة من الطبيب الذي شهد الوفاة )النموذج 
�  إثبات النفقات المتكبدة في الدفن والجنازات وذكرى الوفاة من 	

)C-65 قِبل متعهد الدفن )النموذج
� 	)AFF-1 إفادة خطية الستحقاق إعانات الوفاة )النموذج 

هذه النماذج موجودة في القسم العمال و/أو النماذج على موقع الويب 
.wcb.ny.gov الخاص بمجلس تعويض العمال

الوثائق الداعمة
تعتمد الوثائق الداعمة المطلوبة للمطالبة على علقة أفراد األسرة 

بالعامل المتوفي. )يرجى الرجوع إلى قسم اإلعانات لمعرفة األهلية.( 
للمطالبة باإلعانات، قد يلزم بتقديم بعض أو كل ما يلي:

شهادة الوفاة – متوفرة من خلل مدير الجنازة 	
شهادة ميلد العامل 	
شهادة الزواج )في حالة الزواج( 	
وثيقة الطلق )في حالة الطلق( 	
شهادات ميلد األطفال المؤهلين و/أو المعالين 	
إثبات االلتحاق بمؤسسة تعليمية معتمدة )إن وجد( 	
خطاب منحة الضمان االجتماعي )إن وجد( 	

توفير المساعدة
يساعد مكتب محامي العمال المصابين 

)Office of the Advocate for Injured Workers( أسر 
المتوفي في الحصول على إعانات وفاة تعويض العمال. وإذا تلقيت 

مجموعة النماذج من مكتب المحامي، فيرجى إعادة النماذج المكتملة إلى: 

)Workers’ Compensation Board( مجلس تعويض العمال
عنوان البريد المركزي

PO Box 5	05

  Binghamton, NY 		90	-5	05

كما يمكن تنزيل النماذج من موقع الويب الخاص بمجلس تعويض 
.wcb.ny.gov ،العمال

للحصول على مساعدة بشأن هذه 
اإلجراءات، يرجى التواصل مع 

مكتب محامي العمال المصابين على 
الرقم: 6665-580 (800 ) أو عبر 

 البريد اإللكتروني 
AdvInjWkr@wcb.ny.gov

تتخذ هذه اإلجراءات وتيرة أسرع عند تعاون أسرة المتوفي التي 
يمثلها قانوًنا المحامي بشأن تقديم المعلومات المكتملة الوافية.
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wcb.ny.gov/Notify :ل للحصول على إشعارات من مجلس تعويض العمال من خالل الرابط التالي سجِّ

facebook.com/NYSWCB

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

twitter.com/NYSWorkersCompinstagram.com/nysworkerscompboard

http://www.WCB.NY.Gov
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Forms.jsp
http://www.wcb.ny.gov/content/main/Workers/Workers.jsp
http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
mailto:AdvInjWkr%40wcb.ny.gov?subject=
http://www.WCB.NY.GOV
https://public.govdelivery.com/accounts/NYWCB/subscriber/new

