
נָאך איבערקּוקן אּון אּונטערשרַײבן דעם לעצטגילטיק ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה, קלַײמַאנט דַארף ֿפּולשטענדיקן דעם דָאקּומענט אּון הָאבן 
עס נָאטַארַײזד. ּכדי צּו אַײלן דעם ּפרָאצעס ֿפּון הסּכמה, דעם דָאקּומענט דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט צּום בָארד צּוזַאמען מיט דעם ָאּפטײלּונג 32 

װײװער הסּכמה )Form C-32(. זעען אּונטן ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע װעגן דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה החלטה ּפרָאצעס.

בַאמערקּונג: איר ָאּפלייקענערן אַײער רעכט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקע ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בענעֿפיטס. עס איז װיכטיק ַאז איר זָאלן איבערקּוקן אּון 
ֿפַארשטײן די אינֿפָארמַאציע אּונטן.

1. ָאּפשַאצונג אּון בַאגיטיקּונג: דעם בָארד װעט איבערקּוקן דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה אּון בַאשלָאסן צי עס קען זַײן בַאוויליקט ָאן ַא ֿפַארהער. 
אױב דעם בָארד בַאשלוס ַאז די הסּכמה קען זַײן בַאוויליקט ָאן ַא געהער, ַא געלײגט בַאשלוס װעט זַײן געשיקט צּו ַאלע ּפַארטייען רעקָאמענדירן זײ 
ֿפּון די הסּכמה דַאטע װען עס דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט צּום בָארד, אּון די דַאטע װען, אױב קײן ּפַארטיי גײ ַארױס ֿפּון די הסּכמה, די בַאגיטיקּונג װערט 

לעצטגילטיק. אױב דעם בָארד בַאשלוס ַאז מען דַארף ַא געהער אײדער דעם בַאגיטיקּונג, ַאלע ּפַארטייען װעלן בַאקּומען ַא בַאמערקּונג ֿפּון צַײט, דַאטע 
אּון ּפלַאץ ֿפּון געהער. די הסּכמה װעט דַארֿפן זַײן ֿפָארגעלײגט אין דַאטע ֿפּון געהער. נָאך דעם געהער, אױב קײן ּפַארטיי גײ ַארױס ֿפּון הסּכמה, די 

ּפַארטייען װעלן בַאקּומען ַא בַאמערקּונג ֿפּון בַאשלוס װָאס ָאנװַײז ַאז די הסּכמה איז בַאוויליקט בַײ דעם בָארד.

2. רעכט ֿפַאר צּוריקציען: ַאלע ּפַארטייען ֿפּון הסּכמה הָאבן צען )10( קַאלענדַאר טעג ֿפּון די דַאטע װען דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה דַארף זַײן 
ֿפָארגעלײגט צּום בָארד זיך צּוריקציען ֿפּון הסּכמה.

3. ֿפַארענטֿפערּונג טשעק: די ֿפַארזיכערּונג טרעגער הָאט צען )10( קַאלענדַאר טעג ֿפּון די דַאטע די בַאגיטיקּונג ֿפּון הסּכמה װערט לעצטגילטיק אַײך 
צּו שיקן דעם ֿפַארענטֿפערּונג טשעק, סַײדן ַא ּפַארטײ ֿפָארלייגט ַא שריֿפטלעך בַאמערקּונג זיך צּוריקציען.

4. שטרָאף: אױב דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער שיק ניט )ּפָאסטמַארק( דעם ֿפַארענטֿפערּונג במשך צען )10( קַאלענדַאר טעג ֿפּון די דַאטע די בַאגיטיקּונג 
ֿפּון הסּכמה װעטר לעצטגילטיק, איר מעג בעטן ַאז דעם בָארד ָאּפשַאצט ַא שטרָאף קעגן דעם טרעגער.

5. לעצטגילטיק אּון קָאנקלּוסיוו: ביטע געדענקט ַאז אײנס דעם צען )10( טעג צּוריקציען ּפעריָאד ֿפּון די דַאטע װען די הסּכמה דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט 
הָאט איז ַאריבערגעגַאנגען אּון די הסּכמה איז בַאוויליקט בַײ דעם בָארד, די הסּכמה איז לעצטגילטיק אּון קָאנקלּוסיוו אין די ּפַארטייען ֿפּון אינטערעס.

6. ענדערּונג: נָאך דעם בָארד ַארויסגעב ַא בַאמערקּונג בַאשלוס בַאוויליקן דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער, די הסּכמה קען זַײן געענדערט בלױז בַײם 
הסּכמה ֿפּון ַאלע ּפַארטייען אּון בַאגיטיקּונג ֿפּון דעם בָארד.

7. מעדיקַאל: סַײדן די הסּכמה דערלױבט צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בענעֿפיטס, קײן צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל הוצעות בַאצױגן מיט אַײער קלײם װעל װערן 
אַײער ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט.

8. קָאמּוניקַאציע מיטן בָארד: קײן קָאמּוניקַאציע מיטן בָארד דַארף ָאּפשיקן אַײער WCB קלײם נּומער.

Medicare .9 אין ַא צד: אױב איר ָאּפזָאגן אַײער רעכט צּו אײביק מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג ּכֿפי ַאן ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה, איר דַארֿפן בַאטרַאכטן 
װעגן Medicare אינטערעסן, אּון ניט עס מַאכן מעג שטעלן אין ַא סּכנה אַײער צּוקּונֿפטדיקער רעכט צּו Medicare בענעֿפיטס ֿפַאר בַאהַאנדלּונג ֿפּון 

אַײער ַארבעטן-ֿפַארבּונדן הֿפסד. װען נױטיק, Medicare אינטערעסן קענען זַײן גענּומען אין חשבון בַײ ֿפעסטיקן ַא Medicare זַײט בַאדינג אין די 
הסּכמה װָאז ֿפעסטיקט דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קלײם. ַא Medicare אין ַא צד איז ַא טײל ֿפּון דעם ַאלגעמײנער ֿפַארענטֿפערּונג װָאס איז געהַאלטן 

ַאז גענּונג צּו דעקן דעם קָאסטן ֿפּון צּוקּונֿפטדיקע בַאצױגן מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג. גַײדלַײנס װעגן ַא Medicare אין ַא צד איז נױטיק, ַאזױ װי אױב די 
 Center for Medicare & אין ַא צד, זַײנען ַאנטוויקלט אּון ֿפַארשּפרײטן בױ דעם Medicare רעכענּונג אּון ָאנֿפירּונג ֿפּון ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג

.Medicaid Services )CMS(
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WCB ֿפַאל נּומער)ן(קלַײמַאנט נָאמען )ֿפַארדרּוקן(

קלַײמַאנט גיייק ַאדרעס



ביטע ענטֿפער ַאלע ֿפרַאגעס אּונטן. איר דַארֿפן טשעק יָא ָאדער נײן ֿפַאר יעדע ֿפרַאגע.
1.   איר ֿפַארשטײן ַאז קײן ּפַארטײ צּו דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה מעג צּוריקציען ֿפּון הסּכמה אײדער די בַאגיטיקּונג װערט לעצטגילטיק?  דָא מײנט 
ַאז קײן ּפַארטײ װָאס װיל צּוריקציען דַארף עס שריֿפטלעך מַאכן. דעם שריֿפטלעך בַאמערקּונג זיך צּוריקציען דַארף זַײן בַאקּומט בַײ דעם בָארד במשך 

10 קַאלענדַאר טעג ֿפּון די דַאטע די הסּכמה דַארף װערן ֿפָארגעלײגט צּום בָארד. )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
2.   איר ֿפַארשטײן ַאז אױב קײן שריֿפטלעך בַאמערקּונג ֿפַאר צּוריקציען ֿפּון דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה איז בַאקּומט בַײ דעם בָארד, במשך 10 

קַאלענדַאר טעג ֿפּון די דַאטע װען די הסּכמה דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט צּו דעם בָארד, די הסּכמה איז ֿפַארבּונדן צּו ַאלע ּפַארטייען אּון מען קען ניט 
ַאּפעלירן? דָאס מײנט ַאז אײנס די בַאגיטיקּונג ֿפּון די הסּכמה װערט לעצטגילטיק, די ּפַארטייען ֿפּון הסּכמה מעגן ניט נײנזָאגן קײן טערמינען ֿפּון הסּכמה 

אּון עס װעט ניט זַײן קײן װַײטערדיק איבערקּוקן בַײ דעם בָארד. )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
3.   איר ֿפַארשטײן ַאז אײנס די בַאגיטיקּונג ֿפּון דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה װערט לעצטגילטיק, די הסּכמה קען בלױז װערן מָאדיֿפיצירט בַײ ַא 

שריֿפטלעך בקשה אּונטערגעשריבן בַײ ַאלע ּפַארטייען אּון בַאגיטיקּונג ֿפּון דעם בָארד? דָאס מײנט ַאז ענדערּונגען קענען װערן געמַאכט צּו די הסּכמה, 
נָאך בַאגיטיקּונג װערט לעצטגילטיק, בלױז אױב ַאלע ּפַארטייען זַײנען מסּכים אּון אּונטערשרַײבן ַא שריֿפטלעך בקשה אּון די בקשה איז בַאוויליקט בַײ 

דעם בָארד. )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
4.   איר ֿפַארשטײן ַאז איר דַארֿפן ניט ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם? )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(

5.   איר ֿפַארשטײן ַאז בַײ ֿפַארענטֿפערן אַײער קלײם מיט ַאן ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה, סַײדן די הסּכמה דערלױבט צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בענעֿפיטס, 
קײן צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל הוצעות בַאצױגן מיט אַײער קלײם װעל װערן אַײער ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט? דָאס מײנט ַאז, אױב אַײער צּושטַאנד 

װערט ערגער ָאדער איר דַארֿפן כירּורגיע, צּום בַײשּפיל, אין צּוקּונֿפט, דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער װעט ניט אױטָאריזירן ָאדער בַאצָאלן ֿפַאר מער 
בַאהַאנדלּונג, מעדיצינען ָאדער כירּורגיע. )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(

6.   אױב איר יעצט בַאקּומט װָאכנדיק צָאלּונגען, איר װײסן װען אַײער צָאלּונגען װעלן זיך ָאּפשטעלן? )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
7.   איר ֿפַארשטײן ַאז אײנס די בַאגיטיקּונג ֿפּון דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה װערט לעצטגילטיק אַײער ֿפַאל קען ניט זַײן געעֿפנט ּכדי צּו בַאהַאנדלען 

קײן ענין װָאס איז ַאנטשלָאסן בַײ די הסּכמה? )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
8.   איר זַײט מסּכים מיט די סּומע ֿפּון ֿפַארענטֿפערּונג אּון ֿפַארשטײן ַאז עס איז צּוגעשטעלט ַאז ַא לעצטגילטיק ֿפַארענטֿפערּונג ֿפַאר די החלטה ֿפּון די 

ענינים אין אַײער ֿפַאל? )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
9.   איר ֿפַארשטײן ַאז קײן אויסגעצייכנט קינד ָאנהַאלט ליענס װעלן זַײן ַארָאּפגענּומען ֿפּון אַײער ֿפַארענטֿפערּונג אּון בַאצָאלט אין גַאנצן ביז די סּומע ֿפּון 

דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה? )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
10.   איר ֿפַארשטײן ַאז אײנס די בַאגיטיקּונג ֿפַאר דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה װערט לעצטגילטיק אּון קָאנקלּוסיוו דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער הָאט 

10 קַאלענדַאר טעג )אױב קײן ּפַארטײ הָאט זיך צּוריקגעציען ֿפּון הסּכמה( צּו שיקן דעם ֿפַארענטֿפערּונג טשעק? דָאס מײנט ַאז אױב אַײער טשעק איז 
ניט געשיקט )ּפָאסטמַארק( אין ָאדער אײדער דעם 10טן טָאג, נָאץ בַאגיטיקּונג ֿפּון די הסּכמה װערט לעצטגילטיק אּון קָאנקלּוסיוו, איר מעג בעטן ַאז 
דעם בָארד זָאל ָאּפשַאצן ַא שטרָאף קעגן דעם טרעגער. אױב דעם 10טן טָאג איז ַא שבּת, זּונטיק ָאדער געזעצלעך יום-טוב, דעם טרעגער הָאט ביז 

דעם װַײטערדיק ביזנעס טָאג ּכדי אַײך צּו שיקן אַײער טשעק. )אױב ניט, דערקלערט אּונטן(
11.   איר הָאבן געמַאכט קײן צּוגָאב, ָאר מען הָאט געמַאכט קײן צּוגָאבן װָאס זַײנען ניט ֿפַארגלַאנצט אין דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה? )אױב יָא, 

דערקלערט אּונטן(
12.   איר הָאט געזען דעם בַאדַארֿפט װידעָא: Settling Your Claim? דעם װידעָא צּושטעלט ַא דּורכקּום ֿפּון ַאן ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה 

 .www.wcb.ny.gov/section-32 :אין דעם ֿפָאלגנדיקער לינק Settling Your Claim אּון זַײנע אימּפליקַאציעס. איר מעגן זעען דעם
)אױב ניט, דערקלערט אּונטן(

דערקלערּונג)ען(:

איך הַאלט, לױט שטרָאף ֿפּון ֿפַאלשע שֿבועה, ַאז די אינֿפָארמַאציע צּוגעשטעלט אױבן איז אמתדיקע אּון ּפינטלעך.
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איך, _____________________________________, ֿפַארשטײ ַאז איך ֿפַארענטֿפערט ַאלע קליימז אּון ּפרָאסּפעקטיװ קליימז בַאהַאנדלט אין דעם געלײגט ָאּפטײלּונג 
32 װײװער הסּכמה צװישן מיר אּון דעם ֿפַארזיכערּונג טרעגער אּון/ָאדער ַארבעטגעבער, אּונ ַאז אײנס די הסּכמה איז בַאוויליקט בַײ דעם בָארד אּון ַא צען טעג דערװַארטן 

ּפעריָאד איז דּורכגעגַאנגען, די קלײם)ז( קענען ניט װערן געעֿפנט בַײ דעם בָארד, מיר, דעם ַארבעטגעבער, דעם טרעגער ָאדער קײן ַאנדערער ּפַארטײ אין אינטערעס.

נײןיָא 

נײןיָא 

נײןיָא 

נײןיָא 
נײןיָא 

נײןיָא 
נײןיָא 

נײןיָא 

נײןיָא 

נײןיָא 

נײןיָא 

נײןיָא 

קלַײמַאנט אּונטערשריֿפט

אַײנגעשװָארן מיט מיר דעם                         טעג ֿפּון                                               ,           20   

דַאטע

דַאטע ֿפַארדרּוקן נָאמען ֿפּון ַאדװָאקַאטַאדװָאקַאט אּונטערשריֿפט

נָאטַארַײ ּפּובליק איך דערמיט ַאז עדות ַאז:
1.   איך רעּפרעזענטירט דעם קלַײמַאנט, ________________________________________________________.

2.  אײדער די אױסֿפריּונג ֿפּון WCL § 32 ווייווער הסּכמה )הסּכמה(, מען הָאט בַאטרַאכט װעגן די אינטערעסן ֿפּון Medicare בַאצױגן צּו צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בַאדינּונגען אּון אױב די הסּכמה דַארף ַארַײננעמען ַאן 
ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג Medicare אין ַא צד. איך הָאב דיסקּוטירט די נױטיקײט צּו בַאטרַאכטן Medicare אינטערעסן מיט מַײן קליענט.

3.   איך הָאב איבערגעקּוקט די הסּכמה עקזעקּוטעד בַײ מַײן קליענט אּון ֿפָארגעלײגט צּו דעם בָארד ֿפַאר בַאגיטיקּונג, אּון הָאב דערקלערט ַאלע שטריכן ֿפּון הסּכמה צּו מַײן קליענט, ַארַײנגענּומען דעם ּפרַאל װָאס די 
הסּכמה, אױב בַאוויליקט, װעט הָאבן איבער מַײן קליענט רעכט צּו װַײטערדיק שלעניש בַאצױגן מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג.

4.   איך הָאב צוגעשטעלט מַײן קליענט מיט די מעגלעכקַײט צּו מַאכן ֿפרַאגעס װעגן די הסּכמה אּון הָאט געענטֿפערט די ֿפרַאגעס אױף װיֿפל איך װײס.
5.   איִץ הָאב גערָאטן מַײן קליענט װעגן די סּומע ֿפּון ָאפצָאל איך קלער צּו בעטן ֿפּונ די לײזּונגען ֿפּון די הסּכמה, אּון דערקלערט מַײן קליענט די בַאזע ֿפּון ָאפצָאל.

6.   איך הָאב, אױף װיֿפל איך װײס, דערגַאנגען אּון בַאשטימט ַאז מַײן קליענט ֿפַארשטײט אין גַאנצן די טערמינען ֿפּון הסּכמה, דעם ּפרַאל די הסּכמה װעט הָאבן אױף איר/אים אױב בַאוויליקט, אּון ַאז מַײן קליענט איז 
ַארַײנגעגַאנגען אין הסּכמה ֿפּון איר/זַײן אײגענער ֿפרַײ װילן.

7.   עס זַײנען ניט דָא אויסגעצייכנט ענינים אין די קלײם)ז( װָאס זַײנען ניט אין גַאנצן ַאנטשלָאסן בַײ די טערמינען ֿפּון די הסּכמה, אחוץ בַײ די ענינים אײגנס געלָאזט עֿפן בַײ די הסּכמה.
8.   איך הָאב, אױף װיֿפל איך קען, דערגַאנגען אּון בַאשטימט ַאז דעם ַאדרעס ֿפּון מַײן קליענט אין זַײט אײן ֿפּון דעם דָאקּומענט איז דעם קלַײמַאנט גיייק ַאדרעס, אּון ַאז דעם ֿפַארענטֿפערּונג טשעק דַארף זַײן געשיקט צּו 

דעם ַאדרעס.

https://www.wcb.ny.gov/section-32-agreements
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