
שטַאט ֿפּון ניו יָארק
ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד

צוויי-יערלעך שייַעך-סערטַאֿפַאקיישַאן צו בַארעכטיגונג צו בענעֿפיץ

אינסטרוקציעס ֿפַאר ֿפָאדערער: ביטע לייענען די גַאנצע ֿפָארעם אונטן מיט זָארג. די אינֿפָארמַאציע און 
סערטַאֿפַאקיישַאן אויף דעם ֿפָארעם איז ֿפַארלַאנגט דורך די ניו יארק שטַאט ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס 

בָארד ּכללים און רעגולַאטיָאנס )NYCRR 304 12(. די געבעטן אינֿפָארמַאציע און סערטַאֿפַאקיישַאן 
זענען ֿפַארלַאנגט ֿפַאר די טרעגער ָאדער זעלבסט-ֿפַארזיכערטע בַאלעבָאס   צו ֿפָארזעצן צו צושטעלן אייער 
וויל צו שיקן אייער ֿפַארגיטיקונגס צָאלונגן גלייַך צו אייער ֿפינַאנציעל ינסטיטושַאן. נָאך איר הָאט געלייענט 

דעם ֿפָארעם אין זיין גַאנץ, ביטע דרוקט אויס די אינֿפָארמַאציע געבעטן אין די קעסטל אונטן און דַאן 
שרייבט די דַאטע און ונטערשרייַבט אין די דנָא ֿפון דעם ֿפָארעם. דערנָאך שיקט צוריק דעם ֿפָארעם צו 

אייער טרעגער און/ָאדער זעלבסט-ֿפַארזיכערטע בַאלעבָאס.

טרעגער ֿפַאל נומערנָאמען ֿפונעם ֿפָאדערער

WCB ֿפַאל נומערדַאטע ֿפּון ומגליק

דורך ויסֿפירן ֿפון דעם ֿפָארעם, דער ֿפָאדערער בַאווייַזט צו די ֿפָאלגענדע:

 1(  ַאז זײ זַײנען בַארעכטיקט צו די ֿפַארגיטיקונג צָאלונגן װָאס ער ָאדער זי הָאט בַאקוםען אין די 
ֿפריערדיקע זעקס חדשים;

2(  ַאז די ומשטענדן ווָאס ווָאלט ווירקן אויף די רעכט צו ַאזַא בענעֿפיץ הָאבן זיך נישט געביטן. ַאזַא 
ענדערונג אין ומשטענדן כולל, ָאבער איז נישט בַאגרענעצט צו: 1( ַאן ענדערונג אין בַאשעֿפטיקונג 
סטַאטוס ַאזַא ווי ֿפון נישט ַארבעטן צו ַארבעטן ֿפול צייט ָאדער טייל צייט )נישט קיין חילוק וואס צי 
עס איז ַאן ַארבעט מיט גרינג ָאדער ֿפול ֿפליכטן(, ֿפון ַארבעטן טייל צייט צו ֿפול צייט און ֿפון גרינג 
ָאדער מָאדיֿפיצירט ֿפליכטן צו רעגולער ֿפליכטן און 2( ַאן ענדערונג אין ַא מעדיציניש צושטַאנד ווי 
רעֿפלעקטידט אין ַא דערקלערונג פון די מעדיציניש ּפרַאקטישנער ֿפונעם ֿפָאדערער געגעבן צו די 

ֿפָאדערער נָאך דורכקוק ֿפון די ֿפָאדערער;

3(  אז אויב די ומשטאענדן ענדערן זיך, װעלן זײ גלייך געבן צו וויסן דעם ֿפַארזיצער, און די טרעגער 
און/ָאדער דער זעלבסט-ֿפַארזיכערט בַאלעבָאס ֿפון ַאזַא ענדערונג און;

 4(  ַאז זײ װײסן ֿפון די ּפרַאוויזשַאנז ֿפון די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ a-114§ און ַארבעטער 
ֿפַארגיטיקונגס געזעץ 132§ ַאנטהַאלטן אויף די ֿפַארקערט ֿפון דעם ֿפָארעם.

איך בַאשטעטיקע ַאז איך הָאב געלייענט און פארשטאנען די אויבן.

ונטערשריבן דורך:__________________________   דַאטע:__________________________
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ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ a-114§. דיסקווַאליֿפיקַאטיָאן ֿפַאר ֿפַאלש ֿפָארשטעלונג . 

 1. אויב ֿפַאר דעם צוועק צו בַאקומען ֿפַארגיטיקונג לויט צו סעקציע ֿפוֿפצן ֿפון דעם כיילעק, ָאדער ֿפַאר די ציל 
ֿפון בַאייַנֿפלוסן קיין בַאשטימונג וועגן ַאזַא צָאלונג, ַא ֿפָאדערער װָאס וויסנדיק מאכט ַא ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער 

ֿפָארשטעלונג וועגן ַא מַאטעריַאל ֿפַאקט, ַאזַא מענטש וועט זיין דיסקווַאלַאֿפייד ֿפון בַאקומען קיין ֿפַארגיטיקונג גלייַך 
 ַאטריביַאטַאד צו ַאזַא ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג. אין צוגַאב, ווי בַאשלאסן דורך די בָארד, דער 

ֿפָאדערער וועט זיין אויסגעשטעלט צו ַא דיסקווַאלַאֿפַאקיישַאן ָאדער נָאך ַא שטרָאף ַארויף צו די ֿפָארגָאוינג סומע 
גלייַך ַאטריביַאטַאד צו די ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג. ַאלע שטרָאף געלטער זָאלן זיין בַאצָאלט אין די 

שטַאט שַאצקַאמער. 

2. אויב מיט די וויסן ֿפון ַא ֿפָאדערער, ַאן ַאנדער מענטש מאכט וויסנדיק ַא ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג 
וועגן ַא מַאטעריַאל ֿפַאקט ֿפַאר די ציל ֿפון ַארוישעלֿפן ַא ֿפָאדערער צו בַאקומען, ָאדער בַאייַנֿפלוסן קיין בַאשטיםונג 
וועגן ֿפַארגיטיקונג לויט צו סעקציע ֿפוֿפצן ֿפון דעם כיילעק, ַאזַא ֿפָאדערער קען זיין דיסקווַאלַאֿפייד ֿפון דערהַאלטן 

 קיין ֿפַארגיטיקונג גלייַך ַאטריביַאטַאבַאל צו ַאזַא ֿפַאלש  ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג. אין צוגַאב, ווי 
בַאשלאסן דורך די בָארד, דער ֿפָאדערער קען זיין אויסגעשטעלט צו ַא דיסקווַאלַאֿפַאקיישַאן ָאדער נָאך ַא שטרָאף 

ַארויף צו די ֿפָארגָאוינג סומע גלייַך ַאטריביַאטַאבַאל צו די ֿפַאלש דערקלערונג ָאדער ֿפָארשטעלונג. ַאלע שטרָאף 
געלטער זָאלן זיין ייַנגעלייגט צו די קרעדיט ֿפון די ַאלגעמיינע ֿפָאנד ֿפון די שטַאט. 

ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס געזעץ 132§. קרימינַאל ּפרָאקורירונג; סערטַאֿפַאקיישַאנז. 

1. דער ַאדווָאקַאט-גענערַאל קען ּפרָאסעקוטירן יעדער מענטש ווָאס איז ָאנגעקלָאגט מיט די קָאמיסיע ֿפון ַא 
קרימינַאל ֿפַארברעכן העט אין הילעל ֿפון דעם כיילעק, ָאדער ֿפון קיין קלַאל, רעגולירן ָאדער בַאֿפעל געמַאכט 

אונטער דעם, ָאדער אין הילעל ֿפון די געזעצן ֿפון דעם שטַאט, ָאנווענדלעך צו ָאדער שטייענדיק ֿפון קיין טנייַ ֿפון 
דעם כיילעק ָאדער קיין קלַאל, רעגולירן ָאדער בַאֿפעל געמַאכט אונטער דעם. 

 2. יעדער טשעק ָאדער דרַאֿפט )draft( ווָאס איז ארויסגעגעבן גלייַך צו ַא בענעֿפיץ בַאקומער ָאדער ּפרָאװידער 
ֿפון געזונט דינסטן אין צָאלונג ֿפון ַא ֿפָאדערן געמַאכט לויט צו דעם כיילעק וועט ַאנטהַאלטן ַא געדרוקט 

 דערקלערונג אויף די ֿפַארקערט זייַט גלייך אויבער די כסימע שורה ֿפַאר דער ערשטער שטיצנונג ווָאס גיבט צו 
ֿפַארשטיין ַאז אין שטיצן די טשעק ָאדער דרַאֿפט ֿפַאר צָאלונג דער בענעֿפיץ בַאקומער ָאדער ּפרָאװידער ֿפון געזונט 
דינסטן איז סערטַאֿפייִינג ַאז ַאזַא מענטש איז בַארעכטיקט צו ַאזַא צָאלונגן און ַאז די ומשטאענדן ווָאס ווָאלט ווירקן 
אויף די רעכט צו בַאקומען די צָאלונגן הָאבן זיך נישט געביטן. די דערקלערונג זָאל זיין אין ַא ֿפָארעם פָארגעשריבן 

דורך די ַארבעטער ֿפַארגיטיקונגס בָארד נָאך בַארַאטונג מיט די סוּפערַאנטענדַאנט ֿפון ֿפַארזיכערונג. 

3. דער טשעק ָאדער דרַאֿפט )draft( בַאשריבן אין אונטער-טיילונג צוויי ֿפון דעם סעקציע וועט זיין קלָאגן ֿפארעמס 
אין די בַאטייַט   ֿפון סעקציע 176.00 ֿפון די שטרָאף געזעץ און אונטער-סעקציע )ד( ֿפון סעקציע ֿפיר הונדערט דריי 

ֿפון די ֿפַארזיכערונגס געזעץ.
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