
אױסנעמעניש ֿפַאר בַאצָאלט משּפחה לױב 
דיסקרימינַאציע / קריקדערלַאנג קלײם

דעם קלַײמַאנט רעּפרעזענטַאנט בעט ַאן ָאפצָאל?      יָא       נײן
אױב יָא, ַאז ַא Form OC-400.1 װָאס איז געװען ריכטיק בַאדינען ָאנ דעם קלַײמַאנט דַארף זַײן ַארַײנגענּומען מיט די אױסנעמעניש. אױף בַאגיטיקּונג 

ֿפּון די אױסנעמעניש בַײ דעם Workers’ Compensation Board, דעם אויֿפרּוף בַאלָאדן אין _____________, איז דערמיט ַארױסגענּומען.
ֿפַאקטס/געלײגט דערגייונגען 

Paid Family Leave  ●  PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

PFL-300.5-D Y (1-18) 2 אױב איר דַארֿפן הילף, ביטע ָאנקלינגט 337-6303 (844)זַײט 1 ֿפּון
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

קלַײמַאנט נָאמען (משּפחה, ערשטן, מיטל):PFL ֿפַאל נּומער(ן):

ַארבעטגעבער נָאמען:

החתום-מטה דערמיט אױסנעמט צּו די אױבנדיקע ֿפַאקטן ָאדער געלײגט דערגייונגען. יעדער ּפַארטײ בַאמערקט זיך װעגן דעם געזעצלעך ווירקּונג 
ֿפּון אױסנעמעניש צּו די ֿפריערדיקע ֿפַאקטס ָאדער געלײגט דערגייונגען, אּון הָאט ַאנטּפלעקט זַײן אּונטערשריֿפט צּו די ֿפרַײװיליקע אױסנעמעניש. 

אױב בַאוויליקט בַײ דעם Workers’ Compensation Board, די אױסנעמעניש דַארף זַײן אינקָארּפָארירט אין ַא בַאשלוס ֿפּון דעם בָארד אּון 
דַארף זַײן ֿפַארבּונדן אױף ַאלע ּפַארטייען.

CONCILIATOR SIGNATURE ָאדער WC LAW JUDGE

קלַײמַאנט - ביטע ֿפַארדרּוקן

קלַײמַאנט ַאדװָאקַאט/ליץ. רעּפרעזענטַאנט - ביטע ֿפַארדרּוקן

ַארבעטגעבער - ביטע ֿפַארדרּוקן

ַארבעטגעבער ַאדװָאקַאט/ליצ רעּפרעזענטַאנט - ביטע ֿפַארדרּוקן

קלַײמַאנט - אּונטערשריֿפט

קלַײמַאנט ַאדװָאקַאט/ליץ. רעּפרעזענטַאנט - אּונטערשריֿפט

ַארבעטגעבער - אּונטערשריֿפט

ַארבעטגעבער ַאדװָאקַאט/ליצ רעּפרעזענטַאנט - אּונטערשריֿפט

דַאטע

דַאטע

דַאטע

דַאטע

דַאטעאּונטערשריֿפט בַאדַארֿפט אױב די ֿפָארמע איז ֿפָארגעלײגט אין ַא ֿפַארהער.



NYCRR 300.5 12 בַאשלוסן בַײ Workers’ Compensation Law ריכטער:

(a) אין קָאנטרָאװערטעד קליימז, דעם Workers’ Compensation Law ריכטער דַארף מַאכן ַא סייכלדיקע בַאשלוס אױף די קָאנטעסטעד ענינים. 
דעם בַאשלוס, סקיצירן די עװידענץ אװָאס ָאנהַאלט די בַאשטימּונג, מעג זַײן געמַאכט בַײ ַאן ָארַאל אױסזָאג װעלכער דַארף זַײן ַארַײנגענּומען אין די 
מינּוטן ֿפּון ֿפַארהער, ָאדער מעג זַײן אין ַא שריֿפטלעך אּון אּונטערגעשריבן אױסזָאג װָאס דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט מיט די ּפַאּפירן אין דעם רעקָארד. 

(1)(b) ּפַארטייען צּו קײן קלײם מיט דעם בָארד מעגן אױסנעמען צּו ניט־קָאנטעסטעד ֿפַאקטס ָאדער געלײגט דערגייונגען. װען ַא קלַײמַאנט איז 
ֿפָארגעשטעלט, ַאן אױסנעמעניש מעג זַײן ֿפָארגעלײגט ַאז ַאן ָארַאל אױסזָאג אױף דעם רעקָארד אין ַא ֿפַארהער ָאדער, שריֿפטלעך אױסער ַא 

ֿפַארהער. ַא שריֿפטלעך אױסנעמעניש דַארף זַײן ֿפָארגעלײגט, ניצן די ֿפָארמע ָאדער ֿפָארמַאט ֿפָארשרַײבט בַײ דעם ֿפָארזיצער. דעם אױסנעמעניש 
דַארף ָאנװַײזן ַאז יעדער ּפַארטײ צּו די אױסנעמעניש: 

(i) איז רָאטן געװען ֿפּון דעם געזעצלעך װירקּונג ֿפּון אױסנעמענישן צּו ֿפי ֿפַאקטס ָאדער געלײגט דערגייונגען ָאנגעהַאלטן אין די אױסנעמעניש; אּון 

(ii) הָאט ַאנטּפלעקט זַײנע ֿפרַײװיליקע אּונטערשריֿפטן צּו די אױסנעמעניש. אױב די אױסנעמעניש איז ֿפָארקעלײגט אין ַא ֿפַארהער, ַא 
Workers’ Compensation Law ריכטער דַארף עס בַאקרעֿפטיקן דּורך אױסֿפרעגן. 

(2) ַאן אױסנעמעניש געמַאכט אין ַא ֿפַארהער אּון בַאוויליקט בַײ ַא Workers’ Compensation Law ריכטער דַארף זַײן אינקָארּפָארירט אין די 
בַאשלוס ֿפּון דעם Workers’ Compensation Law ריכטער אּון דַארף זַײן ֿפַארבּונדן צּו ַאלע ּפַארטייען. ַא שריֿפטלעך אױסנעמעניש געמַאכט 

אױסער ַא ֿפַארהער בַײ ַא ֿפָארגעשטעלט קלַײמַאנט אּון דעם ַארבעטגעבער ָאדער טרעגער דַארף זַײן איבערגעקּוקט אּון אױב בַאוויליקט בַײ 
ַא Workers’ Compensation Law ריכטער ָאדער ּפשרנּות דַארף זַײן אינקָארּפָארירט אין ַא בַאשלוס ֿפּון דעם בָארד. די אױסנעמעניש, אז 

אינקָארּפָארירט אין ַא בַאשלוס ֿפּון דעם Workers’ Compensation Law ריכטער, דַארף זַײן סָאביקט צּו די בַאדינגען ֿפּון ּפרק 23 ֿפּון דעם 
Workers’ Compensation Law אּון ָאּפטיילּונג 300.13 ֿפּון דעם ּפרק, אּון צּו ּפרק 22 אּון 123 ֿפּון די Workers’ Compensation Law. דעם 

 Workers’ Compensation Law ֿפָארזיצער מעג װענדן ַאז אױסנעמענישן ריכטיק ֿפָארגעלײגט אין דעם ֿפָארשרַײבן ֿפָארמַאט אּון בַאוויליקט בַײ ַא
ריכטער ָאדער ּפשרנּות ֿפַארלייגט די בַאשלוס ֿפּון דעם Workers’ Compensation Law ריכטער. 

(3) װען ַא קלַײמַאנט הָאט ניט קײן רעּפרעזענטַאנט, ער ָאדער זי דַארף געבן ַאן אַײנגעשװָארן אױסזָאג אין דעם רעקָארד אין ַא ֿפַארהער ָאנװַײזן ַא 
ֿפַארשטײענדיק ֿפּונ די ֿפַאקטן װָאס זַײנען מסכים געװען אּון דעם געזעצלעך ווירקּונג ֿפּון דעם ָארַאל ָאדער שריֿפטלעך אױסנעמעניש. 

(4) די בַאדינגען ֿפּון דעמ ָאּפטיילּונג דַארֿפן ניט זַײן שײך צּו הסּכמות װָאס דינגען אּון בַאשליסן קליימז ֿפַאר ֿפַארגיטיקּונג ּכֿפי ּפרק 32 ֿפּון דעם 
Workers’ Compensation Law אּון ָאּפטיילּונג 300.36 ֿפּון דעם ּפרק.

אױב איר דַארֿפן הילף, ביטע ָאנקלינגט 337-6303 (844)
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