
טעלעֿפָאן אויסמעקנקַײט בַאדַארֿפט )אױב געהער איז בַאדַארֿפט(   מעדיקַאל בלַײבט עֿפנט  
קָאנטַאקט נּומער ֿפַאר טעלעֿפָאן געהער )ַארַײננעמען געגנט קָאדע( _________________________

ֿפַארטַײטשער בַאדַארֿפט  
מין ֿפַארטַײטשער אּון שּפרַאך בַאדַארֿפט: ________________________________________________________

ַאנדערע ּפַארטײען ֿפּון אינטערעס )ביטע ָאנװַײז אױב קײן װַײטערדיקע ּפַארטײען זַײנען אּונטערשרַײבערס(:
װַײטערדיקע טרעגער)ס( ַארַײנגענּומען DB טרעגער: ________________________________________________________________________________  

אּומֿפַארזיכערט ַארבעטגעבער ֿפָאנדן  
געניסער אין ַא טױטֿפַאל קלײם  

היטער אין ַא מינער קלײם  
סּפעציעל ֿפָאנדן  

)WAMO( ווייווער הסּכמה ָאנֿפירּונג ָאֿפיס  

ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמה צּושטַאנדן ]ביטע ָאנװַײז צי דעם ווייווער הסּכמה ֿפַארענטֿפערט ַאלע ָאדער עטלעכע ֿפּון די ענינים אין די קלײם)ס([:
ֿפַארענטֿפערט ַאלע ענינים אּון ּפּונקטן אין די קלײם)ס( אידענטיֿפיצירט בַײ דעם WCB קלײם נּומער)ן( אױבן  
ֿפַארענטֿפערט ַאלע ענינים אּון ּפּונקטן אין די קלײם)ס( אידענטיֿפיצירט בַײ דעם WCB קלײם נּומער)ן( אױבן  

ליענס )ביטע טשעק די ּפַאסיקע קעסטל אּון צּושטעלט דעם זַײט נּומער ַאװּו דעם ענין איז בַאהַאנדלט(:
קינד ָאנהַאלט ליען - זע זַײט)ן(: _____________ )ָאנהַאלט דָאקּומענט ֿפּון דזשוריסדיקשַאן בַאדַארֿפט(  

דיסַאביליטי בענעֿפיטס ליען - זע זַײט)ן(: _____________  

מעדיקַאל )ביטע טשעק די ּפַאסיקע קעסטל אּון צּושטעלט דעם זַײט נּומער ַאװּו דעם ענין איז בַאהַאנדלט(:
מעדיקַאל בלַײבט עֿפנט - זען זַײט)ן(: _____________  

CMS בריװ בַאדַארֿפט - זעען זַײט)ן(: _____________ )ָאנהַאלט דָאקּומענט ֿפּון CMS בַאדַארֿפט(  
WTCHP בריװ בַאדַארֿפט - זעען זַײט)ן(: _____________ )ָאנהַאלט דָאקּומענט ֿפּון WTCHP ָאנֿפירער בַאדַארֿפט(  

אויסגעצייכנט C-8.1 טײל B ַארױסרּוֿפן - זעען זַײט)ן(: _____________  

ֿפַארגיטיקּונג )ביטע טשעק די ּפַאסיקע קעסטל אּון צּושטעלט דעם זַײט נּומער ַאװּו דעם ענין איז בַאהַאנדלט(:
ֿפַארהַאלטּונג ֿפּון ָאנגײן צָאלּונגען - זעען זַײט)ן(: _____________  

רע-ֿפַארזיכערּונג הסּכמה - זעען זַײט)ן(: _____________  
קװַאליֿפיצירט בַאשטימּונג - זעען זַײט)ן(: _____________ )דָאקּומענטן בַאדַארֿפט(   

ַאנדערש: 
_____________ :#ID דָאקּומענט ,CIS הענגענדיק ַאּפעלירן מיט דעם בָארד איז ַארױסגענּומען - זעען זַײט)ן(: _____________ ; ָאדער אױב אין  

  מַאכט ַא רשימה ֿפּון ַאלע ענינים ניט ַארױסגעגעבן אין די ֿפַארגַאנגענע רשימה װָאס איר װאלט ליב הָאבן דעם בָארד װָאלט בַאטרַאכטן אּון ָאנװַײז דעם זַײט)ן( אין װעלכע דעם 
ענין איז בַאהַאנדלט.

WCL 32 ווייווער הסּכמה - ָאּפטיילּונג
די ַאגענציע געב ַארבעט אּון דינט מענטשן מיט 

דיסַאביליטיס ָאן דיסקרימינַאציע.

זעען װיכטיקע אינֿפָארמַאציע אױף קַאּפױערדיק זַײט C-32-Y )4-21(

דעם הסּכמה איז צּוגעגרײט אּון ֿפָארגעלײגט ּכֿפי ָאּפטיילּונג 32 ֿפּון דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג געזעץ. בַײ אּונטערשרַײבן אּונטן, יעדער ּפַארטיי ֿפּון דעם הסּכמה הַאלט ַאז זײ הָאבן געלײענט אּון 
ֿפַארשטײן זַײנע בַאדינגען, אּון ֿפַארשטײן ַאז דעם הסּכמה, אױב בַאוויליקט בַײ דעם ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד, איז קָאנקלּוסיוו, לעצטגילטיק אּון ֿפַארבּונדן אױף ַאלע ּפַארטייען װָאס זַײנען ֿפַארבּונדן. 

אױב דעם הסּכמה דערלױבט צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בענעֿפיטס, דעם בָארד מעג בַאשטעטיקן דעם הסּכמה בַײ דעסק איבערקּוקן. ַאנדערש, ַאלע אּונטערשרַײבערס דַארֿפן צּושטימען צּו דעסק 
איבערקּוקן. 

החתומים-מטה צּושטימען אין זַײן אײגענער ֿפרַײ װילן צּו זַײן סָאביקט צּו די אױבן בַאדינגען אּון בַאשטעטיקן קַאבָאלע ֿפּון ַא קָאּפיע ֿפּון די הסּכמה.

קלַײמַאנט אּונטערשריֿפט )בלױז טינט-נּוצן בלױ בָאלּפױנט ֿפעדער, אױב מעגלעך(קלַײמַאנט - ביטע ֿפַארדרּוקן
צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

צּושטימּונג ֿפַאר דעסק איבערקּוקן

דַאטע

דַאטעטרעגער ָאדער זעלבסט-ֿפַארזיכערט ַארבעטגעבער אּונטערשריֿפטטרעגער ָאדער זעלבסט-ֿפַארזיכערט ַארבעטגעבער - ביטע ֿפַארדרּוקן

דַאטעקלַײמַאנט ַאדװָאקַאט, סּפעציעל ֿפָאנדן ָאדער ַאנדערש אּונטערשריֿפטקלַײמַאנט ַאדװָאקַאט, סּפעציעל ֿפָאנדן ָאדער ַאנדערש - ביטע ֿפַארדרּוקן

קלַײמַאנט טעלעֿפָאן )געגנט קָאדע(קלַײמַאנט נָאמען )ביטע ֿפַארדרּוקן(דַאטע)ס( ֿפּון צּוֿפַאלWCB ֿפַאל נּומער)ן(

קלַײמַאנט ַאדרעס )ביטע ֿפַארדרּוקן(

טרעגער קָאדע)ס(טרעגער ֿפַאל נּומער)ן( 

טרעגער)ס( )ביטע ֿפַארדרּוקן(ַארבעטגעבער)ן( )ביטע ֿפַארדרּוקן(



אינסטרּוקציעס ֿפַאר ֿפּולשטענדיקן דעם ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמה 
ּכדי צּו אַײלן די החלטה ּפרָאצעס ֿפּון ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמה, די ּפַארטייען דַארֿפן ֿפָאלגן די אינסטרּוקציע. דּורכֿפַאל צּו ֿפָאלגן די 

אינסטרּוקציעס אּון צּו צּושטעלן די נױטיק בַאלײטן דָאקּומענטן מעג ענדיקן אין די החלטה ֿפּון דעם ָאּפטיילּונג 32 הסּכמה ֿפַארהַאלט ןװערן. די געזעץ 
.www.wcb.ny.gov איז ֿפַארַאנען אין )NYCRR 300.36 12 אּון WCL§ 32( אּון רעגלַאמענטן װָאס זַײנען שײך צּו ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמות
1. ֿפָארמע: ֿפָארלייגן ַא קלָאר Form C-32. די טערמינען ֿפּון הסּכמה דַארֿפן זַײן אין ַאן אײנציקן בַאזּונדערער ֿפַארבינדּונג. אױב עס איז מעגלעך צּו בַײטן 

דעם הסּכמה, ביטע ֿפָארלייגן ַא נַײ ַאמענדירן הסּכמה ַארַײננעמען די מָאדיֿפַאקיישָאנס, ליבערשט װי ַאן ַאדדענדּום. קײן קלײם ַארַײנגענּומען אין ַאן ָאּפטיילּונג 
32 ווייווער הסּכמה דַארף זַײן ַאסעמבַאלעד אּון בַאשטימט ַא ֿפַאל נּומער בַײ דעם בָארד. ַא קָאּפיע ֿפּון ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמה דַארף ֿפָארגעלײגט זַײן 

ֿפַאר יעדער קלײם ַארַײנגענּומען אין דעם הסּכמה. 
2. זַײט נּומערן: נּומער די זַײטן ֿפּון דעם דָאקּומענט ַאז ֿפָאלגט: זַײט 1 ֿפּון 4, זַײט 2 ֿפּון 4, א.א.װ. )ניט ַארַײננעמען אינסטרּוקציעס ָאדער בלַאנק זַײטן אין 

אַײער ֿפָארלייגּונג(
3. אּונטערשרַײבערס: ַאלע ּפַארטייען אין אינטערעס, ַארַײנגענּומען דעם היטער ֿפַאר מינער קלַײמַאנטס אױב עס זַײנען דָא, צּו אּונטערשרַײבן אּון שטעלן ַא 
דַאטע אין Form C-32 אּון די לעצטגילטיק זַײט ֿפּון דעם 32 ווייווער הסּכמה אײדער צּו ֿפָארלייגן. סּפעציעל ֿפָאנדן ֿפּון דעם ווייווער הסּכמה ָאנֿפירּונג ָאֿפיס 

)WAMO( דַארף אױך זַײן ַאן אּונטערשרַײבער אּון שטעלן ַא דַאטע אין Form C-32 אױב )6(WCL 14 ָאדער 15)8( זַײנען געֿפּונען שײך צּו דעם ֿפַאל)ן(. 
סּפעציעל ֿפָאנדן דַארֿפן אּונטערשרַײבן אּון שטעלן ַא דַאטע אין Form C-32 אױב a-25 איז געֿפּונען שײך צּו דעם ֿפַאל)ן(. אױב ַא דיסַאביליטי ליען איז 

בַאהַאנדלט אין דעם ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמה, ַאז די דיסַאביליטי בענעֿפיטס טרעגער דַארף אּונטערשרַײבן. 
4. נױטיק בַאדינגען: בַאהַאנדלט די החלטה ֿפּון די ענין)ים( אױב עס זַײנען דָא ָאדער זַײנען נָאך הענגענדיק אײדער דעם בָארד איִן צַײט ֿפּון הסּכמה:

 	 )Form C-8.1B( דיסּפיוטעד מעדיקַאל רעכענען
טענטַאטיװ ָאּפשַאץן 	 
ּפעריָאדן געהַאלטן אין אּוםַאקטיװיטעט 	 
װעןָאנגײן צָאלּונגען װעלן הַאלטן	 

5. שּפרַאך צּו אויסמַײדן: ניט ַארַײננעמען ֿפַאררּוֿפן צּו: 

ַא קלײם)ס( װָאס איז ”אּומדערלױבט“ ָאדער “אּומדערלױבט“ בַײ אױסנעמעניש 	 
ַאן אּומַאסעמבלעד קלײם)ס( װָאס איז ניט בַאשטימט ַא ֿפַאל נּומער בַײ דעם בָארד 	 
ַא ווייווער ֿפּון דעם צען טעג צּוריקציען ּפעריָאד 	 
אידענטיֿפַײַאבל קָאנֿפידענציעל אינֿפָארמַאציע װָאס זַײנען שײך צּו ַאן אינדיװידּועל נָאט ַא ּפַארטײ ֿפּון דעם הסּכמה 	 
װען דעם הסּכמה װערט ֿפַארבּונדן 	 

דעם בָארד װעט ניט בַאשטעטיקן קײן הסּכמה װָאס צּושטעלט ַאז ַא קלײם איז ”אּומדערלױבט“ בַײ אױסנעמעניש ֿפּון די ּפַארטייען װַײל די שּפרַאך דערזָאגט ַא 
דערגייונג בַײ דעם בָארד, װָאס איז נָאט דעם ֿפַאל. אױב ַא קלײם איז נָאך ניט געֿפעסטיקט, דעם הסּכמה מעג ָאנװַײזן ַאז די קלײם איז ”צּוריקגעציען“ בַײ דעם 

קלַײמַאנט. 
6. הענגענדיק ַאּפעלירן: אױב עס איז דָא ַא הענגענדיק ַאּפעלירן ֿפַאר ַא ֿפַאל ַארַײננענּומען אין ַאן ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמה, די הסּכמה דַארף ָאנװַײזן 

ַאז דעם ַאּפעלירן איז ַארױסגענּומען ָאדער ַאנטשלָאסן. דעם בָארד װעט ניט בַאשטעטיקן ָאּפטיילּונג 32 ווייווער הסּכמות ֿפַאר קלײמס װָאס הָאבן ַא ניט 
ַאנטשלָאסן הענגענדיק ַאּפעלירן. 

7. רענטע: אױב די הסּכמה ָאּפשיקט צּוקּונֿפטדיקע צָאלּונגען בַאזירט אױף דעם אַײנקױף ֿפּון ַא רענטע קָאנטרַאקט, צּושטעלן ַא קיצור װָאס סּפעסיֿפיצירט 
 Standard & ָאדער A.M. Best ָאדער בעסט בַײ “A” ַאלע ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע: ַאז די רענטע איז אַײנגעקױֿפט ֿפּון ַא לעבן ֿפַארזיכערּונג טרעגער ָאּפגעשַאצט

Poor, די גַאנצע סּומע צּו בַאצָאלן ּכֿפי די רענטע, קָאסטן )ּפרעזענט װערט( ֿפּון די רענטע, ֿפָארּפלַאן ֿפּון צָאלּונגען צּו מַאכן, בַאדינג אױב קלַײמַאנט שטַארבט 
אײדער דעם לעצטגילטיק צָאלּונג, אּון ַא אױסזָאג ַאז צּום מָאס זײ קָאנֿפליקט, די טערמינען ֿפּון הסּכמה קָאנטרָאלירן איבער די טערמינען ֿפּון רענטע 

קָאנטרַאקט. עס איז ניט נױטיק צּו צּושטעלן די רענטע קָאנטרַאקט. 
8. קינד ָאנהַאלט ליען: אױב דעם קלַײמַאנט הָאט אויסגעצייכנט קינד ָאנהַאלט ליען, די ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה דַארף צּושטעלן ֿפַאר ֿפּול צָאלּונג. 

דָאקּומענט ניט ווינציקער װי 30 טעג ֿפּון די ּפַאסיקע ָאנהַאלט זַאמלּונג ַאגענציע מיט דעטַאלס ֿפּון גיייק ליען סּומע דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט. אײדער 
בַאשטעטיקן קײן ָאּפטיילּונג 32 הסּכמה, דעם בָארד װעט דּורכֿפירן ַא בַאזּוך ֿפַאר ַאלע אויסגעצייכנט קינד ָאנהַאלט ֿפַארֿפליכטּונגען. 

World Trade Center Health Program )WTCHP( .9 איבערקּוקן אּון בַאגיטיקּונג ֿפּון ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה. צּולייגט צּו ַאלע ּפַארטייען 
ֿפּון קײן ֿפַארענטֿפערּונג ֿפּוןWTC -בַאצױגן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קליימז װָאס זַײנען ָאנגענּומען אין WTCHP. ֿפַארענטֿפערּונגען הױכער װי $10,000 
װעלכע לָאזן ניט מעדיקַאל געעֿפנט דַארֿפן בַאשיצן די אינטערעסן ֿפּון WTCHP אין דעם ֿפַארענטֿפערּונג אּון שטעלן אױס גערעכטער געלט ּכדי צּו דעקן 

צּוקּונֿפטדיקע מעדיקַאל בַאדינען. דעם בָארד װעט צּושטעלן די WTCHP ּפָאליסי בַײ בעטן ַאלע ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמּות װעלכע לָאזן ניט מעדיקַאל 
געעֿפנט ַארייַנציען WTCHP בַאקּומער צּו ַאדרעס צּוקּונֿפטדיקע צָאלּונגען צּום WTCHP. ַא בריװ ֿפּון בַאגיטיקּונג בַײ דעם ַאדמיניסטרַאטָאר ֿפּון דעם 

ַאדמיניסטרַאטָאר ֿפּון WTCHP , דעם )National Institute for Occupational Safety and Health )NIOSH איז בַאדַארֿפט אײדער ַאן ָאּפטײלּונג 32 
װײװער הסּכמה װָאס לָאזט ניט מעדיקַאל געעֿפנט װעט זַײן בַאוויליקט בַײ דעם בָארד. 

 WCB די ֿפָאלגנדיקע דָאקּומענטן. זַײט זיכער צּו ֿפַאררּוֿפן אין די דָאקּומענטן דעם ,Form C-32 10. ַאנדערע נױטיק דָאקּומענטן ֿפָארלייגן צּוזַאמען מיט
ֿפַאל נּומער ֿפּון יעדער קלײם ַארַײנגענּומען אין דעם ָאּפטײלּונג 32 װײװער הסּכמה: 

ַאן אּונטערגעשריבענע אּון נָאטַאריזעד Form C-32.1, קלַײמַאנט בַאֿפרַײּונג 	 
ַא דערענדיקטע Form OC-400.1 אױב ַאן ַאדװָאקַאט ָאפצָאל ֿפון מער װי $1000 איז געבעטן 	 
ַא בריװ ֿפּון CMS, אױב די הסּכמה ֿפַאררּוֿפט זיך ֿפַאר CMS בַאגיטיקּונג ֿפּון ַא סּפעציֿפיצירט Medicare אין ַא צד 	 
גיייק עװידענץ ַאז דעם לעבן ֿפַארזיכערּונג טרעגער װָאס צּושטעלט די רענטע איז ָאּפשַאצן A ָאדער בעסט בַײ A.M. Best ָאדער 	 

Standard & Poor, אױב די הסּכמה ֿפַאררּוֿפט ַא רענטע 
אַ קָאּפיע ֿפּון די גַארַאנטירן בריװ ֿפּון דעם לעבן ֿפַארזיכערער בַאשטיצן די הסּכמה, אױב די הסּכמה ֿפַאררּוֿפט ַא קװַאליֿפיצירט 	 

בַאשטימּונג 
דָאקּומענטן װָאס אידענטיֿפיצירן די געהעריק געניסערס, אױב די הסּכמה איז שײך צּו בענעֿפיטס צָאלנדיק אױף טױטֿפַאל ֿפּון קלַײמַאנט 	 
 	 National Institute for Occupational Safety and דעם ,WTCHP בריװ ֿפּון בַאגיטיקּונג בַײ דעם ַאדמיניסטרַאטָאר ֿפּון דעם

World Trade Center Health Program )WTCHP( אױב די הסּכמה איז ֿפַאר ַא קלײם ָאנגענּומען אין דעם ,Health )NIOSH(

לױן דערװַארטּונג ֿפּון ַא מינער 	 
 	 )OC-400.1’s( אויסגעצייכנט בקשות ֿפַאר ַאדװָאקַאט צָאלּונגען
ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט ֿפַאר צּוקּונֿפטדיקער מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג 	 
דיסַאביליטי בענעֿפיטס ליען	 

)C-32-Y )4-21 קַאּפױערדיק
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