
)اگر سماعت درکار ہے تو( ٹیلی فون کے ذریعے پیش ہونے کی درخواست کی گئی ہے   
ٹیلی فون پر سماعت کے لیے رابطہ نمبر )بشمول ایریا کوڈ(: _________________________

مترجم درکار ہے  
درکار مترجم اور زبان کی قسم: ________________________________________________________

دیگر متعلقہ فریقین )اگر کوئی دیگر فریقین دستخط کنندگان ہیں تو براہ کرم ظاہر کریں(:
اضافی کیریئر )کیریئرز( بشمول DB کیریئر: ______________________________________________________________________________________  

غیر بیمہ یافتہ آجر کا فنڈ  
انتقال کی صورت میں دعوے کا مستفید فرد  

نابالغ کے دعوے میں سرپرست  
خصوصی فنڈز  

)WAMO( اقرار نامہ برائے دستبرداری کی انتظامیہ کا دفتر  

سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری کی شرائط ]براہ کرم واضح کریں کہ آیا اقرار نامہ برائے دستبرداری دعوے )دعوؤں( میں موجود تمام یا کچھ مسائل کا تصفیہ کرتا ہے[:
WCB کے دعوٰی نمبر )نمبرز( کی جانب سے نشاندہی کردہ درج باال دعوے )دعوؤں( میں تمام مسائل اور معامالت کا تصفیہ کرتا ہے  

WCB کے دعوٰی نمبر )نمبرز( کی جانب سے نشاندہی کردہ درج باال دعوے )دعوؤں( میں تمام مسائل اور معامالت کا نہیں، لیکن کچھ کا تصفیہ کرتا ہے  

قانونی حقوق )براہ کرم موزوں خانہ نشان زد کریں اور وہ صفحہ نمبر فراہم کریں جہاں مسئلے کو حل کیا گیا ہے(:
معاونت طفل کا قانونی حق - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________ )دائرہ اختیار سے معاونتی دستاویز درکار ہے(  

معذوری کے وظائف کا قانونی حق - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________  

میڈیکل )براہ کرم موزوں خانہ نشان زد کریں اور وہ صفحہ نمبر فراہم کریں جہاں مسئلے کو حل کیا گیا ہے(:
میڈیکل مستقل کھال ہے - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________  

CMS کا خط درکار ہے - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________ )CMS سے معاونتی دستاویز درکار ہے(  
WTCHP کا خط درکار ہے - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________ )WTCHP منتظم سے معاونتی دستاویز درکار ہے(  

بقایہ C-8.1 حصہ ب اعتراض )اعتراضات( - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________  

تالفی )براہ کرم موزوں خانہ نشان زد کریں اور وہ صفحہ نمبر فراہم کریں جہاں مسئلے کو حل کیا گیا ہے(:
جاری ادائیگیوں کی معطلی - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________  
دوبارہ بیمے کا اقرار نامہ - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________  

اہلیت یافتہ تفویض کاری - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________ )دستاویز بندی درکار ہے(   

دیگر: 
_____________ :#ID میں ہے، تو دستاویز کا CIS بورڈ کو کی جانے والی زیر التوا اپیل سے دستبرداری اختیار کی گئی ہے - دیکھیں صفحہ )صفحات(: _____________ ؛ یا اگر  

ایسے کوئی مسائل درج فہرست کریں جن کا مذکورہ باال فہرست میں تذکرہ نہیں کیا گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ بورڈ ان کو زیر غور الئے اور وہ صفحہ )صفحات( ظاہر کریں جہاں مسئلے کو حل کیا گیا ہے۔  

WCL 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری - سیکشن
یہ ایجنسی کسی امتیازی سلوک کے بغیر معذور افراد کو 

مالزم رکھتی اور ان کو خدمات پیش کرتی ہے۔

عقبی جانب اہم معلومات مالحظہ کریں C-32-U )4-21(

یہ اقرار نامہ کارکنان کی زرتالفی کے قانون کے سیکشن 32 کے مطابق تیار اور جمع کروایا گیا ہے۔ ذیل میں دستخط کر کے،اقرار نامے کے فریق تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی شقوں کو پڑھا اور سمجھا ہے، اور یہ سمجھتے 
ہیں کہ اگر اقرار نامہ بورڈ برائے کارکنان کی زرتالفی کی جانب سے منظور کیا گیا، تو یہ قطعی، حتمی ہو گا اور اس میں شامل تمام فریقین پر اس کی تعمیل الزم ہو گی۔ اگر اقرار نامہ مستقبل کے میڈیکل وظائف کی اجازت دیتا ہے، تو 

بورڈ ڈیسک جائزے کے ذریعے اقرار نامے کو منظور کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر تمام دستخط کنندگان پر ڈیسک جائزے کے لیے رضامندی کا اظہار کرنا الزمی ہو گا۔ 
دستخط کرنے واال فرد اپنی مرضی سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ درج باال شقوں کے تابع ہو گا اور اس اقرار نامے کی نقل کی وصولی کو تسلیم کرتا ہے۔

مدعی کے دستخط )صرف سیاہی - اگر ممکن ہے تو نیلی سیاہی استعمال کریں(مدعی - براہ کرم پرنٹ کریں
ڈیسک جائزے کے لیے رضامندی

ڈیسک جائزے کے لیے رضامندی

ڈیسک جائزے کے لیے رضامندی

تاریخ

تاریخکیریئر یا ذاتی بیمہ یافتہ آجر کے دستخطکیریئر یا ذاتی بیمہ یافتہ آجر - براہ کرم پرنٹ کریں

تاریخمدعی کا اٹارنی، خصوصی فنڈز یا دیگر کے دستخطمدعی کا اٹارنی، خصوصی فنڈز یا دیگر - براہ کرم پرنٹ کریں

مدعی کا ٹیلی فون )ایریا کوڈ(مدعی کا نام )براہ کرم پرنٹ کریں(حادثے کی تاریخ )تاریخیں(WCB کیس نمبر )نمبرز(

مدعی کا پتہ )براہ کرم پرنٹ کریں(

کیریئر کا )کے( کوڈ )کوڈز(کیریئر کا کیس نمبر )نمبرز( 

کیریئر )کیریئرز( )براہ کرم پرنٹ کریں(آجر )آجرین( )براہ کرم پرنٹ کریں(

میڈیکل مستقل کھال ہے



سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری مکمل کرنے کے لیے ہدایات 
سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری کی قرارداد کی تیز عمل کاری کے لیے، فریقین سے ان ہدایات پر عمل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ ان ہدایات پر عمل 
کرنے اور ساتھ منسلک کی جانے والی ضروری دستاویزات کی فراہمی میں ناکامی سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری کی قرارداد میں تاخیر کی وجہ بن سکتی 

ہے۔ سیکشن 32 اقرار نامے برائے دستبرداری کے حوالے سے دستور اور ضابطہ NYCRR 300.36( www.wcb.ny.gov 12 روا WCL§ 32( پر دستیاب ہے۔
1. فارم: واضح ُپر کردہ فارم C-32 جمع کروائیں۔ اقرار نامے کی شرائط ایک واحد اور الگ منسلکہ میں ہونا الزمی ہیں۔ اگر اقرار نامے میں تدوین کرنا ضروری ہو جائے، 

تو براہ کرم کسی ضمیمے کے بجائے، ترامیم پر مشتمل نیا ترمیم شدہ اقرار نامہ جمع کروائیں۔ سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری میں شامل کسی بھی دعوے کو بورڈ کی 
جانب سے ترتیب دیا جانا اور کیس نمبر تفویض کیا جانا الزمی ہو گا۔ سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری کی کاپی کو اقرار نامے میں شامل ہر دعوے کے لیے جمع کروایا 

جانا الزمی ہے۔ 
2. صفحہ نمبرز: دستاویز کے صفحات کے نمبر درج ذیل کے طور پر دیں: صفحہ 1 ُکل 4، صفحہ 2 ُکل 4، وغیرہ )اپنی جمع کروانے والی دستاویز میں ہدایات یا خالی 

صفحات شامل نہ کریں(
3. دستخط کنندگان: تمام متعلقہ فریقین، بشمول، اگر کوئی ہو تو، نابالغ کے دعوے کے لیے سرپرست سے جمع کروانے سے پہلے فارم C-32 پر اور سیکشن 32 اقرار نامہ 

برائے دستبرداری کے آخری صفحے پر دستخط کروائیں اور تاریخ درج کریں۔ اگر )6(WCL §§ 14 یا )8(15 کا کیس )کیسز( پر قابل اطالق ہونا معلوم ہوتا ہے تو خصوصی 
فنڈز یا اقرار نامہ برائے دستبرداری کی انتظامیہ کا دفتر )WAMO( کا فارم C-32 پر دستخط کرنا اور تاریخ درج کرنا بھی الزم ہو گا۔ اگر a-25 کا کیس )کیسز( پر قابل 

اطالق ہونا معلوم ہوتا ہے تو خصوصی فنڈز کا فارم C-32 پر دستخط کرنا اور تاریخ درج کرنا الزمی ہو گا۔ اگر سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری میں معذوری کے 
وظائف کے قانونی حق کو بیان کیا گیا ہے، تو پھر معذوری کے وظائف کے کیریئر کا دستخط کرنا الزمی ہو گا۔ 

4. ضروری شقیں اگر اقرار نامے کے وقت کسی مسئلے )مسائل( کو اجاگر کیا گیا ہے یا بورڈ کے سامنے تاحال زیر التوا ہیں تو اس )ان( کے حل پر بات کریں:

 	 )C-8.1B متنازعہ میڈیکل بلز )فارم
مجوزہ ریٹس 	 
تعطل میں رکھے گئے دورانیے 	 
جب جاری ادائیگیاں رکیں گی	 

5. زبان جس سے اجتناب برتنا ہے: درج ذیل میں حوالے شامل نہ کریں: 

ایسا )ایسے( دعوٰی )دعوے( جو "غیر اجازت یافتہ" یا عہد کے مطابق "غیر اجازت یافتہ" ہوں 	 
غیر مرتب کردہ دعوٰی )دعوے( جسے )جنہیں( بورڈ کی جانب سے کیس نمبر تفویض نہ کیا گیا ہو 	 
دس دن کی دستبرداری کی مدت کی قانونی دستاویز 	 
قابل شناخت رازدارانہ معلومات جو کسی ایسے فرد کے متعلق ہوں جو اقرار نامے کا فریق نہ ہو 	 
جب اقرار نامے کی تعمیل الزم ہو جائے 	 

بورڈ ایسے کسی اقرار نامے کو منظور نہیں کرے گا جو یہ کہتا ہو کہ فریقین کے عہد کے ذریعے دعوٰی "غیر اجازت یافتہ" ہو گیا ہے کیونکہ ایسی زبان بورڈ کی جانب سے 
کسی نتیجے کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی دعوے کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا، تو اقرار نامہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ دعوٰی گزار کی جانب سے دعوے 

سے "دستبردار" ہوا جا رہا ہے۔ 
6. زیر التوا اپیلز: اگر سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری میں کسی کیس کی زیر التوا اپیل شامل ہے، تو اقرار نامے کو یہ الزمی ظاہر کرنا ہو گا کہ اپیل سے دستبرداری 

اختیار کی گئی ہے یا اسے حل کر دیا گیا ہے۔ بورڈ ایسے دعوؤں کے لیے سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری کو قبول نہیں کرے گا جن میں غیر حل شدہ زیر التوا اپیل 
موجود ہو۔ 

7. ساالنہ وظیفہ: اگر اقرار نامہ ساالنہ وظیفے کے معاہدے کی خریداری کی بنیاد پر مستقبل کی ادائیگیوں کا حوالہ دیتا ہے، تو درج ذیل کی وضاحت کرنے واال ایک خالصہ 
فراہم کریں: کہ ساالنہ وظیفہ جس الئف انشورنس کیریئر سے خریدا گیا اس کی درجہ بندی "A" یا بہتر منجانب A.M. بہترین یا معیاری اور ناقص ہے، ساالنہ وظیفے کے 

مطابق ُکل قابل ادا رقم، ساالنہ وظیفے کی الگت ]موجودہ قدر[، کی جانے والی ادائیگیوں کا شیڈول، اگر دعوٰی گزار آخری ادائیگی سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو فراہمی، اور یہ 
بیان کہ اقرار نامے کی شرائط ساالنہ وظیفے کی شرائط پر، ان کے تنازعے کی حد تک، برتر ہیں۔ ساالنہ وظیفے کا معاہدہ فراہم کرنا ضروری نہیں۔ 

8. معاونت طفل کا قانونی حق: اگر دعوٰی گزار کے پاس معاونت طفل کا بقایا قانونی حق موجود ہے، تو سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری پر مکمل ادائیگی کرنا الزم 
ہے۔ موزوں معاونتی جمع کاری کی ایجنسی کی طرف سے موجودہ قانونی حق کی رقم کی تفصیل پر مشتمل دستاویز جمع کروانا الزم ہے جو 30 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ 

کسی سیکشن 32 اقرار نامے کو منظور کرنے سے پہلے، بورڈ کسی معاونت طفل کی بقایہ ذمہ داریوں کی تالش کا انعقاد کرے گا۔ 
9. عالمی تجارتی مرکز کے صحت پروگرام )WTCHP( کا جائزہ اور سیکشن 32 اقرار نامے برائے دستبرداری کی منظوری: WTC سے متعلقہ کارکنان کی زرتالفی کے 
ایسے دعوؤں کے کسی بھی تصفیے سے وابستہ تمام فریقین پر الگو ہوتا ہے جنہیں WTCHP میں قبول کیا گیا ہو۔ ایسے تصفیے جو 10,000$ سے زائد ہوں اور جن کی 
وجہ سے میڈیکل کھال نہ رہے ان سے تصفیے میں WTCHP کے مفادات کی حفاظت اور مستقبل کی میڈیکل سروسز کور کرنے کے لیے موزوں رقوم محفوظ رکھنے کا 

تقاضا کیا جاتا ہے۔ بورڈ تمام سیکشن 32 اقرار نامے برائے دستبرداری کا تقاضا کر کے WTCHP پالیسی الگو کرے گا جن کی وجہ سے WTCHP کے وصول کنندگان کے 
لیے میڈیکل کھال نہیں رہتا تاکہ WTCHP کو کی جانے والی مستقبل کی ادائیگیوں کا حل تالش کیا جائے۔ WTCHP کے منتظم، قومی ادارہ برائے پیشہ ورانہ تحفظ و صحت 

)NIOSH( کی طرف سے منظوری کا خط، سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری سے پہلے درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے میڈیکل کھال نہیں رہتا اور اسے بورڈ کی 
جانب سے منظور کیا جائے گا۔ 

10. دیگر ضروری دستاویزات: درج ذیل دستاویزات فارم C-32 کے ساتھ جمع کروائیں۔ سیکشن 32 اقرار نامہ برائے دستبرداری میں شامل کردہ ہر دعوے کے لیے دستاویزات 
پر WCB کیس نمبر کا حوالہ دینا یقینی بنائیں: 

ایک دستخط شدہ اور تصدیق شدہ فارم C-32.1 مدعی کے لیے جاری کیا گیا 	 
 	 OC-400.1 اگر 1000$ سے زیادہ اٹارنی کی فیس کی درخواست کی گئی ہے تو مکمل کردہ فارم
اگر اقرار نامہ کسی مخصوص Medicare کو مقرر کرنے کا CMS کی منظوری کا حوالہ دیتا ہے، تو CMS کی طرف سے خط 	 
اگر اقرار نامہ کسی ساالنہ وظیفے کا حوالہ دیتا ہے، تو موجودہ ثبوت کہ الئف انشورنس کیریئر جو ساالنہ وظیفہ فراہم کر رہا ہے اس کی درجہ بندی A یا بہتر 	 

منجانب A.B بہترین یا معیاری اور ناقص ہے 
اگر اقرار نامہ اہلیت یافتہ تفویض کاری کا حوالہ دیتا ہے، تو تفویض کار کی حمایت میں الئف انشورر کی طرف سے ضمانت کے خط کی ایک نقل 	 
اگر اقرار نامہ مدعی کے انتقال کی صورت میں قابل ادائیگی وظائف کو ظاہر کرتا ہے، تو موزوں مستفیدین کی شناخت کی دستاویز )دستاویزات( 	 
اگر اقرار نامہ عالمی تجارتی مرکز کے صحت پروگرام )WTCHP( میں قبول کردہ کسی دعوے کے لیے ہے، تو WTCHP کے منتظم، قومی ادارہ برائے 	 

پیشہ ورانہ تحفظ و صحت )NIOSH( کی طرف سے منظوری کا خط

کسی نابالغ کی متوقع اجرت 	 
 	 )OC-400.1’s( اٹارنی کی فیس کے لیے بقایا درخواستیں
مستقبل کے طبی عالج معالجے کے لیے ذمہ داری 	 
معذوری کے وظائف کا قانونی حق	 

)C-32-U )4-21 عقبی طرف
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