
RB-89 אינסטרוקציעס ֿפַאר ֿפַארענדיקן 

צו די ַאּפליקַאנט: ַאן ַאּפלַאקיישַאנס ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג מוז זיין ֿפָארגעלייגט אין 30 קַאלענדַאר טעג נָאך די ֿפָארלייגן טָאג ֿפון די בַאשלוס ֿפון די 
WCLJ. ַאן ַאּפלַאקיישַאן איז געהַאלטן ֿפַאר ֿפָארגעלייגט צו די בָארד אויף די דַאטע ֿפון ֿפַאקטיש דערהַאלטן ֿפון ַאזַא ַאּפלַאקיישַאן דורך די בָארד. אין 

לויט מיט NYCRR 300.13(b)(3) 12, און די בַאצייכענונג ֿפונעם ֿפַארזיצער, ַאן ַאּפלַאקיישַאן קען בלויז זיין ֿפָארגעלייגט צו די צענטראליזירטע ּפָאסט 
ַאדרעס ֿפונעם בָארד (P.O. Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205), צענטראליזירטע ּפָאסט נומער ֿפַאר ֿפָאדערן (1-877-533-0337), 

 צענטראליזירטע בליצּפָאסט ַאדרעס ֿפַאר ֿפָאדערן (wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov), ָאדער דורך די WCB וועב וּפלָאַאד לינק 
(/https://wcbdoc.services.conduent.com). ַאּפלַאקיישַאנס אין ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג דיסקרימינַאציע קלָאגן מוזן זיין ֿפָארגעלייגט 

 150 Broadway, Menands, NY -  Riverview Center ,צו די בָארד דורך שיקן די ַאּפלַאקיישַאן צו די דיסקרימינאציע ָאּפטיילונג ֿפון די בָארד
12204. ַאּפלַאקיישַאנס אין קלָאגן ֿפַאר דיסַאביליטי בענעֿפיץ (ֿפָאדערן ֿפַאר ֿפַארֿפַאלן לוין רעכט צו שעדן ָאדער קרַאנקהייטן ווָאס זענען נישט 

 ַארבעט-ֿפַארבונדענע) מוזן זיין ֿפָארגעלייגט צו די בָארד דורך שיקן די ַאּפלַאקיישַאנס צו די דיסַאביליטי בענעֿפיץ ביורָאו, 
PO Box 9029, Endicott, NY 13761-9029. ַא קָאּפיע ֿפון    דעם ַאּפלַאקיישַאנס מוז זיין דערלַאנגט צו ַאלע נויטיקן ּפַארטייען ֿפון אינטערעס 

אין לויט מיט NYCRR 300.13(b)(2)(iv) 12 . ַאּפלַאקיישַאנס, סייַדן ֿפָארגעלייגט דורך ַאן ַאנרעּפריזענטיד ֿפָאדערער, מוזן זיין אין די ֿפָארמַאט 
 ֿפַארלַאןגט דורך די ֿפַארזיצער, און ַאלע סעקציעס ֿפון די ַאּפלַאקיישַאן מוזן זיין געענדיקט, און קיין לעגַאל קיצער צוגעשטעּפט מוז נָאכקומען מיט 

NYCRR 300.13(b)(1)(i) 12. דורכֿפַאל צוצושטעלן ַאלע אינֿפָארמַאציעס ֿפַארלַאנגט דורך NYCRR 300.13 12 און די אינסטרוקציעס, קען ֿפירן צו 
לייקענען ֿפון די ַאּפלַאקיישַאנס.

בַאמערקּונג: ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג ווערן נישט זיין אנגענומען אויב זיי זענען ּפערזענלעך איבערגעגעבן געװָארן צו ַא בָארד ביורָא. 
ַאּפלַאקיישַאנס װָאס זענען געשיקט ָאדער דערלַאנגט גלייַך צו די ַאדמיניסטרַאטיווע ָאּפשַאצונגס ָאּפטייל װעלן זיין גערעכנט ווי נישט געווען 

ֿפָארגעלייגט צו די בָארד און וועלט נישט זיין בַאטרַאכט.

צו ַאלע ַאנדערע ּפַארטייען: יעדער ָאּפזָאג צו דעם ַאּפלַאקיישַאן מוז זיין ֿפָארגעלייגט צו די בָארד אין 30 קַאלענדַאר טעג נָאך די דַאטע אויף ווָאס די 
 ַאּפלַאקיישַאן איז געווען ֿפָארגעלייגט צו די ּפַארטייען, ווי סּפעציֿפיצירט אין די דערווייַז ֿפון דינסט סעקציע ֿפון די RB-89 ֿפָארעם אין לויט מיט 

.12 NYCRR 300.13 (c)

WCB ֿפַאל נומער)ן( . שרייבט ַארייַן די WCB ֿפַאל נומער(ן) ֿפון די ֿפָאדערן ווָאס װעט ַאּפעלירט. WCB ֿפַאל נומער(ן) כולל די ֿפַאל נומער ֿפַאר ַא. 1
רבעטער ֿפַארגיטיקונג, דיסקרימינַאציע, דיסַאביליטי בענעֿפיץ, בַאצָאלט משּפחה רעשוס דיסקרימינַאציע, ֿפרייַוויליקער ֿפייערלעשער און ֿפרייַוויליקער 

ַאמבולַאנס אַארבעטער בענעֿפיץ.

טרעגער ֿפַאל נומער)ן(. שרייבט ַארייַן די טרעגער ֿפַאל נומער(ן) ֿפון די ֿפָאדערן ווָאס איז/זעןען ַאּפעלירט. די סעקציע/טייל איז נישט ַאנװענדלעך ֿפַא. 2
ר ֿפָאדערן ֿפַאר דיסקרימינַאציע.

טרעגער קָאד. שרייבט ַארייַן די טרעגער קָאד ֿפון די ֿפַארזיכערונג ֿפַאר דעם ֿפָאדערן ווָאס װעט ַאּפעלירט. די סעקציע/טייל איז נישט ַאנװענדלעך ֿפַא. 3
ר ֿפָאדערן ֿפַאר דיסקרימינַאציע.

נָאמען ֿפונעם טרעגער. שרייבט ַארייַן דעם נָאםען ֿפונעם טרעגער ֿפַאר דעם ֿפָאדערן ווָאס װעט ַאּפעלירט. די סעקציע/טייל איז נישט ַאנװענדלעך ֿפַא. 4
ר ֿפָאדערן ֿפַאר דיסקרימינַאציע.

דַאטע ֿפון שָאדנ/רעשוס . געבט ַארייַן די ָאריגינעל דַאטע װען דער שָאדן איז ֿפַארגעקומען ָאדער די דַאטע ֿפון װען בַאצָאלט משּפחה ורלויב הָאט ַא. 5
נגעהויבן (אויב בַאצָאלט משּפחה ורלויב איז נישט גענומען געװָארן, געבט ַארייַן די דיסקרימינַאציע קלָאג דַאטע).

נָאמען ֿפון קלַאימַאנט.  שרייבט ַארייַן די גַאנץ נָאמען ֿפון דעם ָאנגעשטעלטער.. 6

ַאדרעס ֿפונעם ֿפָאדערער . שרייבט ַארייַן די גַאס ַאדרעס, שטָאט, שטַאט און ּפָאסט קָאד ֿפון דעם ָאנגעשטעלטער, און ּפָאסט ַאדרעס אויב ַאנדערש.. 7

ּפַארטיי וואס ֿפַארלַאנגט דעם ַאּפעלירן. געבט צו ֿפַארשטיין ווָאס ּפַארטיי לעגט ֿפָאר דעם ַאּפלַאקיישַאנס ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג.. 8

מין ֿפון ַאּפלַאקיישַאנס געבט צו ֿפַארשטיין צי די ַאּפלַאקיישַאנס ֿפַארלַאנגט יעדער 1) ָאּפשַאצונג ֿפון ַא WCLJ בַאשלוס, ָאדער 2) שייַעך-ֿפַארהער . 9
ָאדער שייַעך-עֿפן.

דַאטע ֿפון בַאשלוס . שרייבט ַארייַן די דַאטע ֿפון די בַאשלוס ווָאס װעט ַאּפעלירט.. 10

סּפעציֿפיצירט די סיכסעך ֿפַאר ָאּפשַאצונג. דערקלערט װיס זעןען די סּפעציֿפיש סיכסעך ֿפַאר ָאּפשַאצונג.. 11

יקער ֿפון ַאּפעלירן. געבט ַא קורץ דערקלערונג ֿפון די בַאזונדערע סיבות אויף ווָאס די ַאּפעלירן איז באזירט, ַארייַנגערעכנט די סּפעציֿפיש רעזולטַאטן . 12
ֿפון ֿפַאקטן ווָאס זענען ַארויסגערוֿפן און/ָאדער די טעות ֿפון געזעץ ווָאס זענען געטענהנט. ַאלגעמיינע בַאשולדיקונגען וועלכע ברענגען נישט סּפעציעל צו 
די אויפמערקזאמקייט ֿפון די בָארד די סיכסעך צו זיין באשלאסן זענען נישט גענוג. ווי דערלויבט דורך NYCRR 300.13(b)(1)(i) 12, ַא רעסּפָאנדענט 

קען צוטשעּפען ַא לעגַאל קיצער ֿפון ַארויף צו ַאכט (8) בלעטער אין לענג, ניצנדיק 12-ֿפונט שריֿפט, מיט איין אינטש גרענעצן, אויף 8.5-אינטש דורך 
11-אינטש ּפַאּפיר. ַא קיצער ֿפון מער ווי ַאכט (8) בלעטער וועט נישט זיין בַאטרַאכט, סייַדן דער רעסּפָאנדענט סּפעציפיצירט אין שרייבן, ֿפַאר ווָאס די 
יקער ֿפון די ַאּפעלירן קען נישט זיין געמַאכט אין ַאכט (8) בלעטער. ַא קיצער לענגער ווי ֿפוֿפצן (15) בלעטער וועט נישט בַאטרַאכט ווערן אונטער קיין 

ומשטַאנדן.

RB -89 (1-23) אינסטרוקציעס
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ֿפַארהער דַאטעס, טרַאנסקריּפץ, דָאקומענטן, יגזיבַאץ און ַאנדערע עדות. ווייַזט ָאן די ֿפַארהער דַאטע(ן) אויף ווָאס די סיכסעך איז דערמַא. 13
נט געװָארן איידער די WCLJ, ווי אויך קיין ַאנדערע בַאטייַטיק ֿפַארהער דַאטען. אידענטיֿפיצירט דורך דַאטע און/ָאדער דָאקומענטן שייַן נומער(ן) די 

טרַאנסקריּפץ, דָאקומענטן, ריּפָארץ, יגזיבַאץ און ַאנדערע ֵעדּות אין די טעקע ֿפונעם בָארד ווָאס זענען בַאטייַטיק צו די סיכסעך און סיבות ווָאס זענען 
דערמָאנט ֿפַאר ָאּפשַאצונג. אויב מינוטן זענען נישט טרַאנסקריבירט, ַאזוי ָאנווייַזן. איר זאלט נישט ַארייַננעמען מיט ָאדער צוטשעּפען צו די ַאּפלַאקיישַאן  

 ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג קיין דָאקומענטן ווָאס זענען שוין דָא אין די טעקע ֿפון די בָארד אין דער צייט ווען די ַאּפלַאקיישַאן איז געווען ֿפָארגעלייגט. די בָארד 
קען ָאּפווַארֿפן ַאן ַאּפלַאקיישַאן דורך ַאן ַאּפעלַאנט ָאדער די לעגַאל ֿפַארשטייער ֿפון ַאן ַאּפעלַאנט וואס צוטשעּפט דָאקומענטן שוין אין די טעקע ֿפון די 

בָארד אין דער צייט ֿפון די ַאּפלַאקיישַאן ָאדער די ֿפָארלייגן ֿפון דעם ַאּפלַאקיישַאן, אין לויט מיט NYCRR 300.13(b)(1)(ii) 12. ביטע נישט צוטשעּפען 
ָאדער ֿפָארלייגן טרַאנסקריּפץ ָאדער ַאודיָא רעקָארדירטע ֿפַארהערן, ווייַל די בָארד וועט נישט בַאטרַאכטן זיי.

נַײע און נָאך עדות. אויב ַאן ַאּפעלַאנט זוכט צו געבן ַארייַן נייַע ָאדער נָאך ֵעדּות מיט די ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג ווָאס איז נישט דערלַא. 14
נגט ֿפַאר די WCLJ, דער ַאּפעלַאנט מוז, 1) זָאגן אויף די ַאּפלַאקיישַאן צי ַאזַא ֵעדּות איז צוגעשטעּפט צו די ַאּפלַאקיישַאן, ָאדער איז אין די ַאּפלַאקיישַאן, 

ָאדער אין די טעקע ֿפונעם בָארד, סּפעציֿפיצירנדיק די ָאנווענדלעך דָאקומענט שייַן נומער, און 2) ֿפָארלייגן ַא געשוואוירן תצהיר ָאדער בַאשטעטיקונג 
פעסטשטעלנדיק די ֵעדּות, און דערקלערן ֿפַאר ווָאס ַאזַא ֵעדּות קען נישט זיין דערלַאנגט צו די WCLJ. די בָארד קען ָאדער קען נישט נוצן זיין 

דיסקרעשַאן ָאנצונעמען ַאזַא עדות. אויב די געשווָארן תצהיר ָאדער בַאשטעטיקונג איז נישט דערלַאנגט מיט די ַאּפלַאקיישַאן, ַאזַא נייַע ָאדער נָאך ֵעדּות 
.]12 NYCRR 300.13(b)(1)(iii) וועט נישט זיין בַאטרַאכט דורך די בָארד ּפַאנעל ]זען

ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם. סּפעציֿפיצירט די ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם ווָאס איז געווען ינטערּפָאוזד צו די ּפסַאק, און די דַאטע ווען די . 15
ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם איז געװען ינטערּפָאוזד ווי ֿפַארלַאנגט דורך NYCRR 300.13(b)(2)(ii) 12. אויב די ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם איז 

געווען ינטערּפָאוזד אין ַא ֿפַארהער, דער טָאג ֿפון די ֿפַארהער אין ווָאס די ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם איז געווען ינטערּפָאסעד מוז זייַן סּפעציֿפיצירט. 
אויב די ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם איז געווען ינטערּפָאוזד אין ַא ּפרַאסידינג ווָאס איז ּפַאסירט ַאוועק-קַאלענדַאר, די דַאטע ֿפון די ַאוועק-קַאלענדַאר 

.12 NYCRR 300.13(b)(4)(v)(a), (b), און (c) ּפרַאסידינג מוז זיין דערלַאנגט

העזעק-געלט צָאלונגנ . ווען די ַאּפלַאקיישַאן איז ֿפָארגעלייגט דורך די טרעגער ָאדער זעלבסט-ֿפַארזיכערט בַאלעבָאס, ווייַזט ָאן צי העזעק-געלט . 16
בענעֿפיץ זענען בַאצָאלט געװָארן בשעת די ַאּפלַאקיישַאן איז ּפענדינג. אויב ניין, ווייַזט ָאן די דַאטע אויף ווָאס צָאלונגן זענען סוסּפענדעד געװָארן לויט

WCL   23§ . אויב יָא, ווייַזט ָאן די קורס ֿפון ווָאס ֿפָארזעצנדיק העזעק-געלט בענעֿפיץ זענען בַאצָאלט געװָארן. אויב ֿפָארזעצנדיק העזעק-געלט בענעֿפיץ 
זענען בַאצָאלט געװָארן מיט ַא קורס ווָאס איז ווייניקער ווי די ַאווָארדיד קורס, סּפעציֿפיצירט די דַאטע אויף ווָאס צָאלונגן זענען רעדוצירט געװָארן. אויב 

צָאלונגן זענען סטייד, ווייַזט ָאן די סיכסעך אויף ַאּפעלירן ווָאס איז די לעגַאל יקער ֿפַאר סטייינג צָאלונגן. די סעקציע איז נישט ַאןװעןדלעך צו קלָאגן װעגן 
דיסקרימינַאציע.

צערטיֿפיקַאט : דער ּפריּפערער מוז אונטערשרייבן און דַאטירן דעם פָארעם (אויך צושטעלן איר/זיין נָאמען, טיטל, טעלעֿפָאן נומער און ַאדרעס) . 17
בַאשטעטיגן צו די גוט אמונה יסוד ֿפון די ַאּפלַאקיישַאן אין געזעץ און ֿפַאקט ַאז עס איז געווען ינסטַאטוטַאד מיט גלייַך סיבות, און איז געווען ֿפָארגעלייגט 

אויף די נויטיק ּפַארטייען ֿפון אינטערעס אין דער דערווייַז ֿפון סערװיס סעקציע.

18 . .12  NYCRR  300.13  (b ) (2)  (iv)  דערווייַז ֿפון דינסט. די ַאּפלַאקיישַאן מוז זיין ֿפַארגעלייגט צו ַאלע נייטיקן ּפַארטייען ֿפון אינטערעס אין לויט מיט
דורכֿפַאל דעם ֿפַארצולייגן צו ַא נייטיק ּפַארטיי וועט זיין געהַאלטן ֿפַאר דעֿפעקטיווע דינסט און די ַאּפלַאקיישַאן קען זיין ֿפַארווָארֿפן דורך די בָארד. 
ווען די ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג איז ֿפָארגעלייגט דורך די טרעגער, דעם זעלבסט-ֿפַארזיכערטן בַאלעבָאס, ָאדער ַאנדערע ּפייַָאר ָאדער 
מעגלעך ּפייַָאר, סערװיס וועט זיין אויף די ֿפָאדערער, און די לעגַאל ֿפַארשטייער ֿפון דעם ֿפָאדערער, און ַאנדערע נויטיק ּפַארטייען ֿפון אינטערעס. 

סערוויס איז געהַאלטן ֿפַאר בייַצייַטיק אויב דורכגעקָאכט דורך די ַאּפעלַאנט אין דרייסיק (30) טעג ֿפון די צולייגן ֿפון די בַאשלוס דורך די בָארד. יעדער 
די ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר מוז זיין געענדיקט און מוז ַארייַננעמען דעם אוֿפן דורך ווָאס, און די דַאטע, די ַאּפלַאקיישַאן איז געווען ֿפָארגעלייגט צו די 
בָארד. דער ַאּפעלַאנט זָאל בלויז נוצן איין אוֿפן צו ֿפָארצולייגן די ַאּפלַאקיישַאן צו די בָארד. אויב דער ַאּפעלַאנט לייגט ֿפָאר דוּפליקַאט ַאּפלַאקיישַאנס, 

ַאזַא דוּפליקַאט ֿפָארלייגן קענען זיין געהַאלטן ֿפַאר ַארויסרוֿפן ֿפון ָאדער ֿפָארזעצן ַאן סיכסעך ָאן גלייַך סיבות, און קען אויסשטעלן די ַאּפעלַאנט צו 
ַאסעסמַאנטס אונטער  a-  114 § WCL ַ (3). די ֿפַארענדיקטע ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר   מוז סּפעציֿפיצירן די צוגעלייגטן דָאקומענטן, די נָאמען ֿפון די 

ּפַארטייען ֿפון אינטערעס װיס זענען זוגעלייגט געװָארן, די דַאטע און אוֿפן ֿפון דינסט ֿפַאר יעדער ּפַארטיי ֿפון אינטערעס, און דָאס דער דינסט איז געווען 
געענדיקט אין 30 טעג ֿפון די ֿפָארלייגן ֿפון די בַאשלוס ווָאס איז די טעמע ֿפון די ַאּפלַאקיישַאן. עס איז נישט ּפַאסיק צו ֿפַארענדיקן דעם טייל ֿפון די 

תצהיר ָאדער בַאשטעטיקונג ווּו עס לייגט אין ַא רשימה די װָאס זענען געװען ֿפָארגעלייגט צו און דער אוֿפן מיט "זען צוגעטשעּפט." אויב ַא ּפַארטיי איז 
ֿפָארגעלייגט צו דורך ֿפַאקס, בליצּפָאסט ָאדער ַאנדערע עלעקטרָאניש מיטלען, די ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר מוז ַארייַננעמען ַא צערטיֿפיקַאט ַאז די 

 .]12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv)(C) ּפַארטיי ַאזוי ֿפָארגעלייגט צו הָאט געגעבן זיירע בפירוש דערלויבעניש צו װערן ֿפָארגעלייגט צו דורך ַאזַא אוֿפן ]זען
די ַאּפלַאקיישַאן מוז נישט זיין ֿפָארגעלייגט צו יעדער ּפַארטיי אין דער זעלביקער שטייגער. די ַאֿפערמיישַאן מוזן זיין דייטיד און ונטערשריבן אונטער שטר

ָאף ֿפון ֿפַאלשע שווּוע. בלויז ַאן ַאדווָאקַאט קען ֿפַארענדיקן די ַאֿפערמיישַאן. מען מוז שװערן צו (ונטערשרייבן) דעם תצהיר ֿפאר ַא נָאוטערי ּפובליק.
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5. דַאטע ֿפון שָאדנ/רעשוס4.   נָאמען ֿפונעם טרעגער.3. טרעגער קָאד2. טרעגער ֿפַאל נומערWCB .1 ֿפַאל נומער

7. ַאדרעס ֿפונעם ֿפָאדערער6. נָאמען ֿפון קלַאימַאנט  

8. די ַאּפלַאקיישַאן איז געמַאכט אין נָאמען ֿפון:

9. מין ֿפון ַאּפלַאקיישַאן )טיקט בלויז איין(:             ָאּפשַאצונג ֿפון WCLJ    בַאשלוס             שייַעך-ֿפַארהער ָאדער שייַעך-עֿפן

10. דַאטע ֿפון בַאשלוס )טָאג/חודש/יָאר(:

11. סּפעציֿפיצירט די סיכסעך ֿפַאר ָאּפשַאצונג:

12. יקער ֿפון ַאּפעלירן. די ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר ָאּפשַאצונג איז באזירט אויף די ֿפָאלגענדע סיבות )אויב איר װעלט צוטשעּפען ַא לעגַאל קיצער עס קען זיין נישט לענגער ווי 8 
בלעטער, זען ינסטרַאקשַאנז ֿפַאר דעטַאילס(:

13. ֿפַארהער דַאטעס, טרַאנסקריּפץ, דָאקומענטן, יגזיבַאץ און ַאנדערע עדות   )זען אינסטרוקציעס ֿפַאר דעטַאילס(:

14. ניו און נָאך עדות אונטער )b()1()iii(NYCRR 300.13 12 )זען אינסטרוקציעס ֿפַאר דעטַאילס(:

15. ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם. סּפעציפיצירט ביידע די ַאבדזשעקשַאן ָאדער ויסנעם ינטערּפָאוזד צו די ּפסַאק און די דַאטע ווען עס איז געווען ינטערּפָאוזד ווי ֿפַארלַאנגט דורך 
:12 NYCRR 300.13)b()2()ii(

16. װעט די העזעק-געלט בַאצָאלט בשעת די ַאּפלַאקיישַאן איז ּפענדינג?          יָא          נײן

אויב ניין, דַאטע ֿפון סַאסּפענשַאן )טָאג/חודש/יָאר(:

געבט ַאן די סיכסעך אויף ַאּפעלירן ווָאס איז די לעגַאל יקער ֿפַאר סטייינג צָאלונגן:

אויב רעדוצירט, דַאטע ֿפון רעדוקציע )טָאג/חודש/יָאר(: אויב יָא, אין ווָאסער קורס?
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17. צערטיֿפיקַאט : דורך אונטערשרייבן דעם דָאקומענט אין די ּפלַאץ צוגעשטעלט אונטן, איך בַאווייַז ַאז די ַאּפלַאקיישַאן הָאט ַא גוט אמונה יקער אין געזעץ און ֿפַאקט, איז געװען 
ינסטַאטוטַאד מיט גלייַך סיבות, און איז געווען ֿפָארגעלייגט צו ַאלע נייטיקן ּפַארטייען ֿפון אינטערעס ניצנדיק דעם אוֿפן ֿפון דינסט, ַארייַנגערעכנט די ֿפַאקטיש ַאדרעס, בליצּפָאסט ַאדרעס 

ָאדער ֿפַאקס נומער ווּו די דינסט איז יבערגעשיקט געװָארן ווי אויף דער רשימה אין די ַאֿפערמיישַאן ָאדער תצהיר ֿפון דינסט אונטן. איך ֿפַארשטיי אז די ַארבייטער ֿפארגיטיקונגס געזעץ גיט 
ֿפאר היּפש שטרָאף ֿפאר אינסטיטוציעס ָאדער ֿפארזעצן ֿפַארהאנדלונגן ָאן קיין רעכט סיבות און/ָאדער ֿפַאר די ציל ֿפון ֿפַארהַאלטונג. איך ֿפַארשטיי ַאז אויב די ַאּפלַאקיישַאן איז צוריקגעצָאגן 

ֿפַאר קיין סיבה ָאדער אויב איינער ֿפון די ַארויסגערוֿפנע סיכסעך איז געֿפינען ַא לייזונג צו דורך די ּפַארטייען, איך מוז טייקעף זָאגן די בָארד און די נויטיקן ּפַארטייען ֿפון אינטערעס װָאס זענען 
ֿפָארגעלייגט געװָארן  אין שרייבן.

דערווייַז ֿפון דינסט.
ַאֿפערמיישַאן 

שטַאט ֿפון ניו יארק, קָאונטי ֿפון_____________ ss: איך, ____________________________, בין ַאן ַאדווָאקַאט רעכט ַאדמיטַאד צו ֿפירן געזעץ אין די גערעכטער ֿפון די שטַאט ֿפון ניו 
 12 NYCRR 300.13(b)(2)(iv) יארק. איך בַאשטעטיקע דערמיט אונטער שטרָאף ֿפון ֿפַאלשע שווּוע ַאז איך בין נָאכגעקומען מיט די ֿפָארלייגן און סערוויס בַאדינגונגען ווי בַאשטימט אין (3) און

ֿפַאר די ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג   אין דעם שטייגער װי בַאשריבן אין   אונטן.

A. איך הָאב ֿפָארגעלייגט דעם ַאּפלַאקיישַאן   ֿפאר בָארד ָאּפשַאצונג מיט די בָארד אויף )דַאטע - טָאג/חודש/יָאר( __________________ דורך ) קלייבט אויס איין אוֿפן(:
PO Box  5205, Binghamton , New York  13902 שיקן צו

ֿפַאקס צו 1-877-533-0337
   wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov בליצּפָאסט אונטער

( https://wcbdoc.services.conduent.com) וועב וּפלָאַאד לינק WCB
.150 Broadway , Menands , NY 12204 -  Riverview Center ,ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג דיסקרימינאציע ֿפָאדערן: שיקן צו צו די דיסקרימינאציע ָאּפטיילונג

PO Box  9029, Endicott ,  NY 13761-9029 ,דיסַאביליטי בענעֿפיץ:   שיקן צו צו די דיסקרימינאציע ָאּפטיילונג

B. איך הָאב ֿפָארגעלייגט דעם ַאּפלַאקיישַאן ֿפאר בָארד ָאּפשַאצונג אויף )דַאטע - טָאג/חודש/יָאר( ______________________ אויף (צוטשעּפען נָאך בלעטער אויב נייטיק):

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

איך בַאווייַזן ַאז קיין ּפַארטיי װָאס איז געװען ֿפָארגעלייגט צו  דורך ֿפַאקס, בליצּפָאסט ָאדער ַאנדערע עלעקטרָאניש מיטלען הָאט געגעבן זיירע בפירוש דערלויבעניש צו װערן ֿפָארגעלייגט צו דורך 
ַאזַא אוֿפן.

איך בַאווייַז ַאז די ֿפָארלייגן ֿפון דעם ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג, ווי געוויזן אויבן, איז געווען געענדיקט אין דרייסיק טעג ֿפון די ֿפָארלייגנ ֿפון די בַאשלוס ווָאס איז די טמעע ֿפון די 
ַאּפלַאקיישַאן.

דַאטע (טָאג/חודש/יָאר):__________________

תצהיר 

שטַאט ֿפון ניו יארק, קָאונטי ֿפון _____________ ss: איך, ______________________, זייַענדיק רעכט געשװָארן, דעּפָאסיר און זָאג: איך בין נישט קיין ּפַארטיי ֿפון אינטערעס צו די 
ֿפָאדערן אויף דער רשימה אויף די ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג און בין איבער 18 יאר ַאלט. איך באשטעטיגע דערמיט אז איך הָאב נאכגעֿפָאלגט די ֿפָארלייגן און סערוויס בַאדינגונגען ווי 

בַאשטימט אין (3) און NYCRR 300.13(b)(2)(iv) 12 ֿפַאר דעם ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר ֿפיל בָארד ָאּפשַאצונג אין די שטייגער בַאשריבן אין אונטן . 

A. איך הָאב ֿפָארגעלייגט דעם ַאּפלַאקיישַאן   ֿפאר בָארד ָאּפשַאצונג מיט די בָארד אויף )דַאטע - טָאג/חודש/יָאר( __________________ דורך ) קלייבט אויס איין אוֿפן(:

PO Box  5205, Binghamton , New York  13902 שיקן צו
ֿפַאקס צו 1-877-533-0337

   wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov בליצּפָאסט אונטער
( https://wcbdoc.services.conduent.com) וועב וּפלָאַאד לינק WCB

.150 Broadway , Menands , NY 12204 -  Riverview Center ,ַארבעטער ֿפַארגיטיקונג דיסקרימינאציע ֿפָאדערן: שיקן צו צו די דיסקרימינאציע ָאּפטיילונג
PO Box  9029, Endicott ,   NY 13761-9029 ,דיסַאביליטי בענעֿפיץ:   שיקן צו צו די דיסקרימינאציע ָאּפטיילונג

B. איך הָאב ֿפָארגעלייגט דעם ַאּפלַאקיישַאן ֿפאר בָארד ָאּפשַאצונג אויף )דַאטע - טָאג/חודש/יָאר( ______________________ אויף (צוטשעּפען נָאך בלעטער אויב נייטיק):

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

 ________________________________________________ _______________________ בייַ (ַאדרעס): נָאמען: _______________________________ דורך (אוֿפן): 

איך בַאווייַזן ַאז קיין ּפַארטיי װָאס איז געװען ֿפָארגעלייגט צו  דורך ֿפַאקס, בליצּפָאסט ָאדער ַאנדערע עלעקטרָאניש מיטלען הָאט געגעבן זיירע בפירוש דערלויבעניש צו װערן ֿפָארגעלייגט צו דורך 
ַאזַא אוֿפן.

איך בַאווייַז ַאז די ֿפָארלייגן ֿפון דעם ַאּפלַאקיישַאן ֿפַאר בָארד ָאּפשַאצונג, ווי געוויזן אויבן, איז געווען געענדיקט אין דרייסיק טעג ֿפון די ֿפָארלייגנ ֿפון די בַאשלוס ווָאס איז די טמעע ֿפון די 
ַאּפלַאקיישַאן.

געשווַאוירן ֿפאר מיר דעם ___________________ טַאג ֿפון __________________

 __________________________ __________________________________________________________ דַאטע צוגעגרייט (טָאג/חודש/יָאר): כסימע ֿפונעם ּפריּפערער:

 _____________________ _________________________________________ טעלעֿפָאן נומער: ________________________________ טיטל: געדרוקט נָאמען:

ַאדרעס :_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ כסימע :

 _____________________________________________ ֿפַארדרּוקן נָאמען:

נָאוטערי ּפובליק

 _____________________________________________________________________ כסימע :

 ______________________________________________________________ ֿפַארדרּוקן נָאמען:
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