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אייער ַארבעטער ֿפַא
רגיטיגונגס נוצ

ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג צָאלט ֿפַאר געזונט זָארגן צו מייַכל ַא ַארבעט-ֿפַארבונדען שָאדן ָאדער 
קרַאנקייט. עס צָאלט אייך אויך ַא נוץ ֿפַאר ֿפַארֿפַאלן לוין.

אויב איר הָאבט געליטן ַא שַאדן ָאדער זענט 
געווָארן קרעןק דורך אייער ַארבעט

 גלייך זוכן מעדיציניש זָארג. זָאגט אייער געזונט זָארג . 	
ּפרַאוויידער)ס( ַאז איר הָאבט געליטן ַא ַארבעט-ֿפַארבונדען 

שָאדן ָאדער קרַאנקייט.

 זָאגט אייער בַאלעבָאס, אין שרייבן, ווּו און ווי איר הָאבט געליטן . 	
דעם שַאדן. איר דַארֿפט טָאן דָאס אין 30 טעג ֿפון שָאדן.

 לייגט פָאר ַא ָאנגעשטעלטער ֿפָאדערן )ֿפָארעם C-3)  װָאס . 	
מעלדעט אייער שָאדן/קרַאנקייט צו די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס 
בָארד )בָארד( ווי בַאלד ווי מעגלעך. ביטע מערקט   ַאז ַא ֿפָאדערן 

מוז זיין איינגעגעבן אין צוויי יָאר ֿפון אייער שָאדן/קרַאנקייט. 
כָאטש אייער בַאלעבָאס מוז אויך מעלדן דעם אינצידענט, 
עס איז אויך נוציק ֿפַאר אייך צו םעלדן עס. אויב איר הָאט 

געשעדיגט דער זעלביקער גוף טייל שוין ֿפריער, ָאדער הָאבט ַא 
ענלעך שָאדן, איר מוזט אויך ֿפָארלייגן ַא בַאגרענעצט מעלדונג 

. (C-	.	  ֿפון געזונט אינֿפָארמַאציע )ֿפָארעם

איינגעבן ַא טייַנע
גיכסט: בַאזוךט wcb.ny.gov און   קלייַבט אויס  “ איינגעבן 

ַא טייַנע ”  , און ֿפַארענדיקט די וועב ווערסיע ֿפון די 
ָאנגעשטעלטער טייַנע )ֿפָארעם  	-C)  צו ֿפָארלייגן די ֿפ

ָארעם ָאנליין.

אויב איר הָאט ֿפראגן וועגן איינגעבן ַא ֿפָארעם  C-3, ביטע רו
ֿפן 632-4996 (877), און ַא ֿפַארשטייער ֿפון די ַארבעטער ֿפ

ַארגיטיקונגס בָארד וועט ייך העלֿפן.

געזונט זָארגן
אין ַאלגעמיין, איר קענט נוצן קיין געזונט זָארגן ּפרַאוויידער)ס( 

 NYS װָאס איז ָאטערייזד דורך די בָארד, ַארייַנגערעכנט די
ַאקיַאּפיישַאנַאל געזונט קליניק נעץ. דָאס טוט ַארייַננעמען 

בָארד-ָאטערייזד דָאקטערים, קרַאנקשוועסטער ּפרַאקטישנערז 
און דָאקטער ַאסיסטַאנטן און/ָאדער מומחים ַאזַא ווי 

סייקַאלַאדזשַאסטס, ֿפָאדיאטן, טשירָאּפרַאקטָארס, ֿפיזיש 
טערַאּפיסט, ַאקיַאּפיישַאנַאל טערַאּפיסט, ַאקוּפונקטוריסט און 

לייסַאנסט קליניש סאציאל ַארבעטערס. אויב די ֿפַארזיכערונג ֿפ
ון אייער בַאלעבָאס )ָאדער אויב אייער בַאלעבָאס איז זעלבסט-ֿפ

ַארזיכערט( הָאט ַא בילכער ּפרָאװידער ָארגַאניזַאציע )PPO( נעץ 
ֿפַאר די פַארגיטיקונג ֿפון מעדיציניש זָארגן ֿפַאר ַארבעטער, איר 

מוזט בַאקומען אייער ערשט בַאהַאנדלונג דורך די PPO נעץ.

צי דער ּפרַאוויידער האט אויך ַא ַאּפטייק ָאדער דיַאגנָאסטיק 
נעץ, איר דַארֿפט בַאקומען אייער בַאדינונגען ֿפון דעם נעץ. 

דער ֿפַארזיכערונגס-ּפרַאוויידער דַארף ייַך דערציילן וועגן זייער 
ֿפארלאנגטע ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי. 

דער ֿפַארזיכערונגס-ּפרַאוויידער דַארף אייך דערציילן וועגן זייער 
ֿפארלַאנגטע ּפרַאוויידער-נעצן און ווי צו נוצן זיי. די ַארבעטער ֿפ
ַארגיטיקונגס ֿפַארזיכערונג צָאלט די רעכענונגן סייַדן איר טָאן 

נישט נָאכגיין די ֿפָאדערן ָאדער אויב די בָארד בַאשליסן אז עס 
איז נישט ַא גילטיק ֿפָאדערן. אין דעם ֿפַאל, איר מוזט צָאלן די 

ּפרַאוויידערז )ָאדער ֿפָארלייגן די רעכענונגן צו אייער געוויינטלעך 
געזונט ֿפַארזיכערונג(. 

איר קענט זוכן ַאן ָאטערייזד געזונט ּפרָאװידער אויף דעם בָארד 
וועבזייטל wcb.ny.gov. אויב איר הָאט ּפרָאבלעמען מיט אייער 

געזונט זָארג ָאדער איר דַארֿפט הילף צו געֿפינען ַאן ָאטערייזד 
געזונט זָארגן ּפרָאװידער, איר קענט רוֿפן די ביורָא ֿפון דעם 

מעדיציניש דירעקטָאר ֿפון די בָארד אויף 781-2362 (800).

ַארומֿפָארן און ַאנדערע הוצאות
איר קענט בַאקומען צוריק געלט ֿפַאר מיילידזש, עֿפנטלעך 
טרַאנסּפערטיישַאן ָאדער ַאנדערע נויטיק הוצאות ווען איר ד
ַארֿפט ַארומפָארן ֿפַאר בַאהַאנדלונגן ָאדער ֿפרייַ מעדיציניש 

אונטערזוכונגן. לייגט ֿפָאר קַאבָאלעס ֿפַאר די הוצאות לּפחות 
יעדער זעקס חדשים צו די בָארד און צו די ֿפַארזיכערונג ניצנדיק 

די קליימַאנט'ס   רעקָארד ֿפון מעדיציניש און ַארומֿפָארן הוצאות 
און בעטן ֿפַאר צוריקצָאל )ֿפָארעם 57	C-) געֿפונען אויף דעם 

וועבזייטל ֿפונעם בָארד.

http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
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בענעֿפיץ ֿפַאר ֿפַארֿפַאלן לוין
די ֿפַארזיכערונג מוז גלייך צָאלן אייער ֿפַארֿפַאלן לוין בענעֿפיץ אויב 

אייער שָאדן ָאדער קרַאנקייט:
�  ָאֿפַאלטן אייך צו ַארבעטן מער ווי זיבן טעג.	
�  ֿפירט צו טיילן ֿפון אייער גוף צו זיין שטענדיק ֿפַארקריּפלט.	
�  ֿפירט צו ווייניקער געצָאלט ווייַל איר מוזט איצט ַארבעטן ווייניקערע 	

שעה ָאדער טָאן ַאנדערע ַארבעט ווי איידער אייער שָאדן.

אויב ַא כירינג ּפַאסירט
בענעֿפיץ זענען ָאֿפט בַאצָאלט אויטָאמַאטיש. ָאבער, מַאל דַארף 
עס ַא כירינג צו בַאשטימען ישוז. אויב ַא כירינג איז נויטיק, איר 

וועט בַאקומען ַא ָאנזָאג ֿפון די בָארד מיט די סיבה, טָאג און צייט ֿפ
ון די כירינג. עס איז וויכטיק צו קָאנטרָאלירן ַאלע ּפָאסט ווָאס איר 

בַאקומט ֿפון די בָארד און ענטֿפערן לויט די ַאנגעוויזן וועג. איר 
זאלט הַאלטן קאֿפיעס ֿפַאר אייער רעקָארדס.

איר הָאט די רעכט צו ַאן ַאדווָאקַאט ָאדער לייסַאנסט ֿפארשטייער 
אין קיין צייט אין אייער כירינג. דער קָאונסעלָאר קען זיין נוציק אין 

דיסּפיוטיד און קָאמּפלעקס ֿפעלן און קען ענטֿפערן אייער ֿפראגן 
װעגן די ֿפָאדערן. דער מענטש קען נישט בעטן ֿפַאר ָאדער נעמען 

ַא ָאּפצָאל ֿפון אייך. די בָארד בַאשטיםט די ָאּפצָאל ֿפַאר לעגַאל 
בַאדינונגס און די ָאּפצָאל איז דידַאקטיד ֿפון אייער ֿפַארֿפַאלן לוין 

ַאלַאקיישַאן.

עס איז וויכטיק ַאז איר נעמט ָאנטייל אין אייער כירינגז און 
ֿפַארשטייט ווָאס איז געשעעניש. אויב איר הָאט ֿפראגן, ֿפרעגן 

אייער לעגַאל ֿפַארשטייער ָאדער די ריכטער אויב איר זענט נישט 
רעּפריזענטיד. איר קענט ָאנטייל נעמען אין אייער כירינג ָאנליין מיט 

ווירטוַאל כירינגז, ָאדער איר קענט ָאנטייל נעמען דורך טעלעֿפָאן. 
געבט ַא קוק אויף אייער כירינג בַאמערקן ֿפַאר ינסטרַאקשַאנז. 

אויב איר קענט נישט קומען צו ַא כירינג, קָאנטַאקטירט די בָארד ווי 
בַאלד ווי מעגלעך צו טוישן עס.

אויב אייער טייַנע איז דיסּפיוטיד
טייל מָאל, פַארזיכערונגן רוֿפן ַארויס ַא טייַנע. די ַאַארזיכערונג קען 

נישט מַאסקים זייַן ַאז איר הָאט ַא ַארבעט-ֿפַארבונדענע שָאדן 
ָאדער קרַאנקייט, ָאדער בַאשטעטיקן ַאז עס האט נישט פַארזיכערט 
אייער בַאלעבָאס ָאדער געבן ַאן ַאנדער סיבה. אויב אייער טייַנע איז 
דיסּפיוטיד, די בָארד וועט הַאלטן ַא כירינג. א ריכטער ֿפון ַארבעטער 

ֿפַארגיטיקונגס געזעץ וועט ָאּפשַאצן אייער מעדיציניש רעקָארדס, לוין 
און ַאנדערע זָאגן און עדות. נאך דעם װעט דער ריכטער בַאשליסן די 

ַארויסגעבן און בַאשטימען קיין נוץ ַאלַאקיישַאן.

איר ָאדער אייער די ֿפַארזיכערונג ֿפון אייער בַאלעבָאס קען 
ַאּפעלירן דעם בַאשלוס אין שרייבן אין 30 טעג ֿפון די איינגעבן 

טָאג. דריי בָארד מיטגלידער װעלן ָאּפשַאצן די ַאּפעלירן און 
מַאסקים זייַן םיט עס, טוישן עס ָאדער ָאּפווַארֿפן עס. זיי קענען 

אויך בעטן מער כירינגז. 

אויב אייער ֿפַאל איז דיסּפיוטיד, איר קענט בעטן צו בַאקומען 
דיסַאביליטי בענעֿפיץ בשעת די ֿפַאל איז געהערט. צו בעטן ֿפַאר 

דיסַאביליטי בענעֿפיץ, איר מוזט ֿפָארלייגן ַא ָאנזָאג און דערווייַז ֿפ
ון ֿפָאדערן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעֿפיץ )ֿפָארעםDB-450(, בנימצא 
אויף דעם בָארד וועבזייטל. איר קענט אויך רוֿפן די בָארד ֿפַאר הילף 

ָאדער בַאזוכן ַא בָארד ָאֿפיס. אויב די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג ֿפ
ָאדערן איז בַאשטימט אין אייער טויווע, די דיסַאביליטי בענעֿפיץ 

זענען דידַאקטיד ֿפון אייער ֿפַארֿפַאלן לוין ַאלַאקיישַאן.

ַא טיימליין ֿפַאר אייער טייַנע
מעדיציניש בַאהַאנדלונג: גלייך בַאקומען   מעדיציניש זָארג. זען 

אייער דָאקטער 15 טעג נָאך די שָאדן און דַאן יעדער 90 טעג אויב 
איר הָאט ֿפַארלָארן צייט.

 לוין ערזעצונג: אויב איר זענט ֿפַארקריּפלט, אייער ֿפַאל איז 
אנגענומען און איר ֿפַארֿפירן מער ווי זיבן טעג ֿפון ַארבעט, איר 
וועט זיין בַאצָאלט ין 18 טעג ֿפון דעם צוֿפַאל ָאדער 10 טעג ֿפון 

ווען די פַארזיכערונג איז געווען לָאזן װיסן . אויב אייער ֿפַאל איז 
דיסּפיוטיד, איר וועט הָאבן ַא כירינג צו בַאשליסן אייער ֿפָאדערן. 
אין ַאלגעמיין, ַא כירינג וועט זיין ייַנגעָארדענעט 28 טעג ֿפון דעם 

טָאג ווָאס די פָאדערן איז דיסּפיוטיד.

שּפרַאך הילף
די בָארד וועט איבערזעצן דָאקומענטן אין קיין שּפרַאך װ

ָאס איר דַארֿפט. עס וועט אויך צושטעלן ַאן איבערזעצער 
ֿפַאר אייך בעשַאס אייער כירינג, ָאן קיין קָאסטן. ביטע רו

ֿפן 632-4996 (877) צו בעטן ֿפַאר איבערזעצונג ָאדער 
ינטערּפריטיישַאן. אויב איר נוצט ווירטוַאל כירינגז, איר קענט אויך 

בעטן ַאן איבערזעצער בעשַאס די טשעק-אין ּפרָאצעס.

הילף איז בנימצא
אויב איר הָאט שוועריקייט מיט אייער ֿפָאדערן, די בָארד 

ַאדווָאקַאט ֿפַאר געשעדיקט ַארבעטער קען העלֿפן אייך. אויב 
איר דַארֿפט הילף צוריקצוקומען צו די ַארבעט, אייער בַאלעבָאס 

קען הָאבן ָאלטערנַאטיוו ָאדער גריגג ָאנשטרענגונג וֿפגַאבען 
ַאזוי איר קענט ַארבעטן בשעת איר היילט. קָאונסעלָארס ֿפַאר 

ווָאוקיישַאנַאל ריכַאבילַאטיישַאן ֿפון די בָארד קענען אויך העל
ֿפן אייך. אויב איר הָאט משּפחה ָאדער ֿפינַאנציעל צרות ווי ַא 

רעזולטַאט ֿפון אייער שָאדן, די בָארד האט לייסַאנסט מומחים 
סאציַאל ַארבעטער ווָאס קענען העלֿפן. רוֿפן די בָארד צו 

 לערנען מער וועגן די סערוויסעס ָאדער בַאזוכן 
.wcb.ny.gov/returntowork/ 

wcb.ny.gov :בַאזוכט
רוֿפן: 632-4996 (877)

claims@wcb.ny.gov :בליצּפָאסט

 wcb.ny.gov/Notify :ָאנזָאגן אויף WCB צייכן ַארויף ֿפַאר
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.wcb.ny.gov העכערן העסקעם מיט די געזעץ. צו װיסן מער וועגן די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד, בַאזוכן
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