
ניו יָארק שטַאט דיסַאביליטי בענעֿפיטס
ַארױסזָאג ֿפּון רעכט

אױב איר קענט ניט ַארבעטן צּוליב ַא ניט-ַאקיַאּפיישַאנַאל קרַאנקַײט ָאדער הֿפסד, איר מעג 
זַײן בַארעכטיקט צּו דיסַאביליטי בענעֿפיטס. 

 איר מעג זַײן בַארעכטיקט צּו געזעצלעכע דיסַאביליטי בענעֿפיטס ֿפַאר ַא ניט-ַארבעט בַאצױגן הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט )ַארַײנגענּומען . 	
דיסַאביליטי משום שווַאנגערשַאֿפט(, ָאנהײבן מיטן ַאכטן קָאנסעקוטיװער טָאג ֿפּון דיסַאביליטי. מען װעט אַײך גלַײך בַאצָאלן 

דיסַאביליטי בענעֿפיטס בַײ אַײער ַארבעטגעבער ֿפַארזיכערער, ניט דּורך אַײער ַארבעטגעבער, סַײדן אַײער ַארבעטגעבער איז ַא 
בַאוויליקט זעלבסט-ֿפַארזיכערער. איר קענט נעמען ביז 26 װָאכן דיסַאביליטי אױף 50% ֿפּון אַײער דּורכשניטלעך װָאכנדיק לױן, ביז 

$170 ַא װָאך. אין ַאלגעמײן, אַײער דּורכשניטלעך װָאכנדיק לױן איז דעם דּורכשניטלעך ֿפּון אַײערע לעצטע ַאכט װָאכן צָאלּונג אײדער 
ָאנהײבן דיסַאביליטי. אַײער ַארבעטגעבער ָאדער יּוניָאן מעג צּושטעלן ֿפַארשיידענע בענעֿפיטס װָאז זַײנען לּפחות ַאז גינציק ַאז 

געזעצלעך, לױט ַא בַאוויליקט דיסַאביליטי בענעֿפיטס ּפלַאן ָאדער הסּכמה.
 אױב איר נעמט אױך בַאצָאלט משּפחה לױב, אַײער ֿפַארבּונדן גַאנץ דיסַאביליטי לױב אּון בַאצָאלט משּפחה לױב אין קײן . 	

קָאנסעקוטיװער -52װָאך ּפעריָאד מעג ניט ַאריבערגײן 26 װָאכן. איר קענט ניט נעמען בַאצָאלט משּפחה לױב אּון דיסַאביליטי לױב אין 
דעם זעלבער צַײט.

 איר קענט זַײן בַאהַאנדלט בַײ קײן דָאקטער, ּפָאדיַאטריסט, קירָאּפרַאקטָאר, ציינדָאקטער, קרַאנקן-שוועסטער-הײבַאם ָאדער . 	
סייקָאלָאדזשיסט װָאס קען בַאשטעטיקן אַײער דיסַאביליטי. אַײער מעדיקַאל רעכענּונגען זַײנען ניט ֿפַארדעקט, סַײדן אַײער ַארבעטגעבער 

אּון/ָאדער יּוניָאן צּושטעלט דעם צָאלּונג ֿפּון מעדיקַאל רעכענּונגען לױט ַא בַאוויליקט דיסַאביליטי בענעֿפיטס ּפלַאן ָאדער הסּכמה. 
 אַײער ַארבעטגעבער מעג ניט אַײך בעטן צּו ָאּפזָאגן אַײער רעכט אױף דיסַאביליטי בענעֿפיטס. ַארבעטגעבער מעגן זַאמלען ַא . 	

מַאקסימּום בַײשטַײער ֿפּון 60 סענטן/װָאך ּכדי צּו ָאֿפסעטן די ֿפַארזיכערּונג ּפרעמיּום )סַײדן דעם נָאך בַײשטַײער איז ַא טײל ֿפּון ַא 
בַאוויליקט ּפלַאן(. איר קענט ניט דיסקרימינירט זַײן ָאדער קריקדערלַאנגען ֿפַאר בעטן ָאדער נעמען דיסַאביליטי בענעֿפיטס.

 אױב אַײער קלײם װערט געלייקנט, אַײער ַארבעטגעבער ָאדער ַארבעטגעבער ֿפַארזיכערער דַארף אַײך שיקן ַאן ָאּפװַארֿפן . 	
בַאמערקּונג )Form DB -451(, במשך 45 טעג ֿפּון אַײער קלײם ֿפָארלײגן, מיט די סיבה)ות( ֿפַאר װעלכע מען בַאצָאלט ניט די 

בענעֿפיטס. אױב איר זַײט ניט מסּכים, ַאיר הָאט דעם רעכט צּו בעטן ַאן איבערקּוקן בַײ דעם NYS ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג בָארד 
)בָארד(, װעלכע איר קענט בעטן בַײ שרַײבן צּום בָארד אין דנָא רעכטן ַאדרעס. 

װיכטיק: אױב, במשך 45 טעג ֿפּון ֿפָארלײגן אַײער קלײם, איר בַאקּומט ניט בענעֿפיטס אּון בַאקּומט ניט ַא Form DB -451, ּפינטלעך 
קָאנטַאקטירט דעם בָארד אױף 632-4996 (877).

ּכדי צּו ֿפָארלײגן ַא קלײם:
 בַאקּומט ַא )Notice and Proof of Claim for Disability Benefits (Form DB -450, ֿפּון בָארד אױף wcb.ny.gov, ָאדער . 	

ֿפּון אַײער ַארבעטגעבער, אַײער ַארבעטגעבער ֿפַארזיכערער, ָאדער אַײער געזּונטערהַײט ָאּפהיטּונג צּושטעלער. 
 ֿפָאלגט אינסטרּוקציעס ּכדי צּו ֿפּולשטענדיקן/ֿפָארלייגן די ֿפָארמע, װעלכע נעם ַארַײן ַאן ָאּפטיילּונג װָאס אַײער געזּונטערהַײט ָאּפהיטּונג . 	

צּושטעלער דַארף ֿפּולשטענדיקן.
 ֿפָארלײגט די ֿפָארמע במשך 30 טעג ֿפּון אַײער ערשטן טָאג ֿפּון דיסַאביליטי. אױב אַײער קלײם איז ניט ּפינטלעך בַאצָאלט, . 	

קָאנטַאקטירט אַײער ַארבעטגעבער ָאדער זַײן ֿפַארזיכערער. אױב איר ֿפָארגעלײגט שּפעט, מען מעג אַײך ניט בַאצָאלן ֿפַאר קײן 
דיסַאביליטי ּפעריָאד מער װי צװײ װָאכן אײדער די דַאטע װָאס איר הָאט ֿפָארגעלײגט. שּפעט ֿפָארלײגן מעגן ַאנטשולדיקט זַײן אױב 

איר קענט בַאװַײזן עס איז ניט סייכלדיק געװען צּו פֿפָארלײגן ֿפריער. מען װעט ניט בַאצָאלן קײן בענעֿפיטס אױב איר ֿפָארלײגט מער װי 
26 װָאכן נָאך אַײער דיסַאביליטי ָאנהײב, ָאדער נָאך איר גײט צּוריק צום ַארבעט. 

איבערנעמט ניט ַאז אַײער ַארבעטגעבער הָאט ֿפָארגעלײגט ַא קלײם אין אַײער נָאמען; ֿפָארלײגן ַא קלײם איז 
אַײער ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט.

בַאמערקּונג: אױב אַײער דיסַאביליטי איז ַא רעזּולטַאט ֿפּון ַאן אױטָא צּוֿפַאל אּון איר הָאט ֿפָארגעלײגט ַא קלײם ֿפַאר ניט-שּולד בענעֿפיטס, 
איר מּוזט אױך ֿפָארלײגן ַא Form DB -450 ֿפַאר דיסַאביליטי בענעֿפיטס. אױב איר ֿפָארלײגט ניט ֿפַאר דיסַאביליטי בענעֿפיטס, דעם ניט-

שּולד ֿפַארזיכערער מעג ניט ֿפַארקלענערן אַײער ניט-שּולד צָאלּונגען.

װיכטיק: אין די ֿפַאלן, אױב איר זַײט ניט בַארעכטיקט צּו דיסַאביליטי בענעֿפיטס, בַאלדיק רָאט דעם ניט-שּולד ֿפַארזיכערּונג טרעגער.

ֿפַאר הילף צּו בַאקומען ַא קלײם ֿפָארמע ָאדער עס ָאנֿפילן, ָאדער ֿפַאר ַאנדערע ֿפרַאגעס װעגן בענעֿפיטס ֿפַאר אַײער ניט-ַארבעט בַאצױגן 
הֿפסד ָאדער קרַאנקַײט, ביטע ָאנקלינגט 632-4996 )877). ַא בָארד רעּפרעזענטַאנט װעט העלֿפן.

די אינֿפָארמַאציע איז ַא ֿפַארּפשוטער ּפרעזענטירּונג ֿפּון אַײערע רעכט ַאז בַאדַארֿפט בַײ 
ָאּפטיילּונג 229 ֿפּון דעם דיסַאביליטי אּון בַאצָאלט משּפחה לױב בענעֿפיט געזעץ. אַײער 

ַארבעטגעבער דיסַאביליטי בענעֿפיטס ֿפַארזיכערּונג טרעגער איז:

ֿפָארשרַײבטע בַײ דעם ֿפָארזיצער, 
WORKERS’ COMPENSATION BOARD
 NYS Workers' Compensation Board

Disability Benefits Bureau
13761-9029  PO Box 9029, Endicott, NY
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