
RFA-1W (5-22)2 זַײט 1 ֿפּון

.Workers’ Compensation Board די ֿפָארמע אּון קײן ֿפַארבינדּונגען דַארף מען שיקן בַײ ֿפַאקס ָאדער אי-מײל צּו דעם

ליניע 2:

USA  :לַאנד זיּפ קָאדע:    

     EIN        SSN        :)איז דעם )קלַײב אײן # ID דעם שטַײער  

מיטל: ערשטן נָאמען: 

ליניע 2:

USA  :לַאנד זיּפ קָאדע:    

אי-מײל ַאדרעס:

מין:    

קלײם אינֿפָארמַאציע - די גַאנצע קָאמּוניקַאציע דַארף ַארַײננעמען די נּומערן
דַאטע ֿפּון הֿפסד/קרַאנקַײט: 

געשעדקיט ַארבעטער אינֿפָארמַאציע 
משּפחה נָאמען: 

ּפָאסט ַאדרעס:

שטָאט: 

טעג צַײט טעלעֿפָאן #:

סָאשַאל סעקּוריטי #:

ַארבעטגעבער אינֿפָארמַאציע
ַארבעטגעבער נָאמען:

ּפָאסט ַאדרעס: 

שטָאט: 

ַארבעטגעבער טעלעֿפָאן:

סיבה ֿפַאר די בקשה - אינסטרּוקציעס: טשעק ַאלע קעסטלען װָאס צוּולייגן. זַײט זיכער צּו צּוֿפעסטיקן װַײטערדיקע ֿפָארמען, מעדיקַאל בַאריכטן, בריװ, א.א.װ. ַאז 
בַאדַארֿפט ֿפַאר יעדער טשעקבָאקס. אױב די ַאדיציָאנעלע אינֿפָארמַאציע איז שױן ֿפָארגעלײגט געװען, צּוֿפעסטיקט עס ניט, ָאבער ּפרּובירט עס צּו אידענטיֿפיצירן אין דנָא 

ֿפּון די ֿפָארמע** בַײ געבן די ֿפָארמע נּומער ָאדער טיטל אּון די דַאטע עס איז ֿפָארגעלײגט צּום Board. אּונטערשרַײב אּון שטעלט דַאטע אין ֿפָארמע.

ֿפַארגיטיקּונג צָאלּונגען:
איך ַארבעט ניט זינט              אּון בַאקּומט ניט קײן צָאלּונגען. בַאדַארֿפט מעדיקַאל דָאקּומענטן װָאס ָאנװַײזן דיסַאביליטי.   .a  

טשעק ַאלע װָאס צוּולייגן:    
איך הָאב ֿפָארגעלײגט ַא קלײם ֿפַאר ַאן ַארבעטן בַאצױגן הֿפסד.    

מַײן ַארבעטגעבער בַאצָאלט ניט מַײנע לױנען.     
מַײן קלײם איז ניט געלייקנט.    

איך הָאב ניט בַאקּומט ַא בַאשלוס װָאס בַאגרענעצט מיר ֿפּון ֿפַארגיטיקּונג.    
איך הָאב ּפרּובירט צּו ַאנטשלָאסן דעם ענין מיטן ֿפַארזיכערער.    

מַײנע צָאלּונגען זַײנען ָאּפגעשטעלט ָאדער ֿפַארקלענערט.   .b  

מיט ֿפּול צָאלּונג. איך בין צּוריק אין ַארבעט זינט    .c  

איך בַאקּומט ווינציקער געלט װי אײדער איך הָאב זיך געװּונדט. צּוֿפעסטיקט גיייק צָאלּונג שטָארצל אּון מעדיקַאל בַאריכטן ֿפּון דַײן דָאקטער.   .d  

איך הָאב געהַאט צװײ ָאדער מער ַארבעטגעבערס אין דַאטע ֿפּון צּוֿפַאל/הֿפסד )קָאנקּורענט בַאשעֿפטיקּונג(.   .e  
צּוֿפעסטיקט װָאכנדיק גרָאס צָאלּונג אײדער אַײער הֿפסד אּון ַארױסזָאג ֿפּון צװײטן ַארבעטגעבער װעגן ֿפַארלָארן צַײט.   

אּון בַאקּומט נישט קײן צָאלּונגען. איך בין בַאֿפרַײט ֿפּון טּורמע אין    .f  
צּוֿפעסטיקט מעדיקַאל בַאריכט װָאס בַאװַײז ַא מעדיקַאל דיסַאביליטי אּון בַאֿפרַײּונג ֿפּון קַאסטַאדי ּפַאּפירן.   

מען הָאט מיר ניט בַאצָאלט ַאז געװענדעט אין בַאשלוס ֿפָארגעלײגט אין   .g  

מעדיקַאל ענינים:
h.   מַײן ֿפריערדיקע אױטָאריזַאציע בקשה )PAR( איז געלייקנט בַײם ֿפַארזיכערער. צּוֿפעסטיקט PAR ָאּפלייקענּונג.    

מען קען בלױז בעטן איבערקּוקן ֿפּון WCB Adjudication אױב:
ָאּפלייקענּונג קַאטעגָאריע איז געװען ַאדמיניסטרַאטיװ ָאדער ניט קײן דזשוריסדיקשַאן.    

צּוֿפעסטיקט קײן דָאקּומענטן װָאס בַאװַײזן ֿפַארװָאס דעם ָאּפלייקענּונג איז ניט ריכטיק.     
MTG Special Services ָאדער MTG Variance PAR איז געלייקנט געװען ֿפַאר מעדיקַאל סיבות. )מעדיקַאל צּושטעלער זּוך ניט MDO איבערקּוקן(    

נישט-MTG איבער PAR $1,000 איז טײליק געגעבן.    
i.  מיין מעדיצין, שטַארק מעדיציניש אויסשטַאטוןג, MTG חילוק ָאדער MTG סּפעציעל דינסט PAR איז געלייקנט ָאדער געגעבן געװָארן אין טייל דורך די ביורָא ֿפון   

דעם מעדיצינישען דירעקטָאר. ביטע צוטשעּפען "בַאמערקונג ֿפון הַאכלָאטע" וועגן בַאהַאנדלונג.
.(Form C-4.3( בלייַביק שװעריקַײט/MMI מַײן דיסַאביליטי איז יעצט בלייַביק. צּוֿפעסטיקט דָאקטער בַאריכט ֿפּון  .j  

טשעק דָא אױב דּו ביסט געװען יּונגער װי 25 אין צַײט ֿפּון צּוֿפַאל.    
מַײן מעדיקַאל צּושטַאנד איז געבַײטן. צּוֿפעסטיקט מעדיקַאל ֿפָארמען.  .k  

.Form C-257 מַײן בקשה ֿפַאר מעדיקַאל אּון טרַאנסּפָארטַאציע אּומקערן איז געלייקנט געװען ָאדער איז נָאך ניט בַאהַאנדלט. צּוֿפעסטיקט קַאבָאלען אּון  .l  

בקשה ֿפַאר הילף בַײ געשעדקיט ַארבעטער
.Form C-3 מען קען ניט ניצן די ֿפָארמע צּו בַאריכטן ַא הֿפסד. ּכדי צּו ֿפָארלײגן ַא קלײם, ניצט

געבּורט דַאטע: 

 :#ID ֿפעדערַאל שטַײער

שטַאט: 

שטַאט: 

טשעק אױב נַײ ַאדרעס

WCB ֿפַאל #:

אנדערעווייַבלעךזָאכער



ַאנדערע ענינים:
איך הָאב נַײ אינֿפָארמַאציע אּון/ָאדער אינֿפָארמַאציע געבעטן בַײ דעם Board װעגן )צּוֿפעסטיקט דָאקּומענטן(:   .m  

ַאנדערש )דערקלערט אין רױם צּוגעשטעלט אּונטן(:   .n  

:(ID דָאקּומענט ָאּפשיקּונג אינֿפָארמַאציע )דַאטע, נָאמען/טיטל, ֿפָארמע**

דַאטע:געשעדקיט ַארבעטער אּונטערשריֿפט

RFA-1W (5-22)2 זַײט 2 ֿפּון

.Workers’ Compensation Board די ֿפָארמע אּון קײן ֿפַארבינדּונגען דַארף מען שיקן בַײ ֿפַאקס ָאדער אי-מײל צּו דעם



צּו דעם געשעדקיט ַארבעטער - ַאלגעמײנע אינֿפָארמַאציע װעגן ניצן די ֿפָארמע
דּו מעגסט ֿפָארלײגן די ֿפָארמע )RFA-1W( אּון קײן צּוֿפעסטיקּונגען מיט דעם Workers’ Compensation Board װען איר װילן דעם Board זָאל נעמען סּפעציֿפיש 

ַאקציע אין דַײן קלײם, ָאדער אױב דּו דַארֿפסט ֿפלינקן דעם Board װעגן קײן ּפרָאבלעם ָאדער סיטּוַאציע װָאס װירקט אױף דַײן קלײם. ַא סך ֿפּון די מערסט ָאֿפט 
געבעטן ַאקציעס/סיטּוַאציעס זַײנען אין רשימה ַאז ֿפַארגיטיקּונג צָאלּונג ענינים )איטעמס a דּורך g(, ָאדער מעדיקַאל ענינים )איטעמס h דּורך l(, ָאבער דּו ביסט ניט 

 .)n ָאדער m( בַאגרענעצט צּו די רשימה. טשעק ַאלע װָאס צוּולייגן אּון/ָאדער דערלײגט װַײטערדיקע אינֿפָארמַאציע ָאדער דערקלערּונג אין דעם רױם צּוגעשטעלט

שרַײב די גַאנצע אינֿפָארמַאציע אין שּפיץ ֿפּון ֿפָארמע RFA-1W אּון שיקט די ֿפָארמע, מיט ַאלע שײך אינֿפָארמַאציע ֿפַארבּונדן, צּו: 

 Workers’ Compensation Board
 PO Box 5205

 Binghamton, NY 13902-5205

 wcbclaimsfiling@wcb.ny.gov :ַאדרעס ֿפַאר אי-מײל ֿפַײלינג

דעם Board װעט דיר קָאנטַאקטירן אּון ַאלע ּפַארטייען װען עס נעמט ַאקציע אױף דַײן קלײם. 

*נָאך יעדער טשעק בָאקס דּו װעסט זען די אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט אין שװַארצע אותיות. צּום בַײשּפיל, אױב דּו ָאנװַײזט דעם Board ַאז דַײן דיסַאביליטי איז יעצט 
 .Form C-4.3, Doctor’s Report of MMI/Permanent Impairment די אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט איז ,)j בלייַביק )קעסטל

דּו דַארֿפסט שיקן ַא קָאּפיע ֿפּון די ֿפָארמע צּו די ֿפַארזיכערער)ן(, ָאדער גלַײך צּום ַארבעטגעבער ָאדער זַײן דריטן ּפַארטײ ַאדמיניסטרַאטָאר אױב דעם ַארבעטגעבער 
איז זעלבסט-ֿפַארזיכערט. 

אױב דּו הָאסט קײן ַאנדערע דערװעגן, דּו מעגסט קָאנטַאקטירן דעם ADVOCATE FOR INJURED WORKERS at (800( 580-6665 ֿפּון Board. װַײטערדיקע 
אינֿפָארמַאציע װעגן ַאנדערע Board בַאדינען מעג מען בַאקּומען אין װעבּפלַאץ ֿפּון Board www.wcb.ny.gov. אױב דּו װילסט ֿפָאלגן דַײן קלײם ָאנלַײן, דּו קענסט זיך 

ֿפַארשרַײבן ֿפַאר eCase ניצן די ֿפַארשרַײבּונג אינסטרּוקציעס ֿפַארַאנען אין Board װעבּפלַאץ אין דעם eCase לינק. 

דּו הָאסט דעם רעכט ֿפַאר געזעצלעך ֿפַארטרעטּונג. ַאן ַאדװָאקַאט קען ניט דיר גלַײך ָאּפצָאלן ֿפַאר ֿפַארטרעטּונג אין ַאן ַארבעטער ֿפַארגיטיקּונג קלײם. אױב עס איז דָא 
ַא בַאװיליקּונג אין דַײן קלײם, קײן געזעצלעך ָאפצָאל דַארף זַײן בַאװיליקט בַײ דעם Board אּון װעט זַײן ַארָאּפגערעכענט ֿפּון דַײן בַאװיליקּונג בַײ דעם ֿפַארזיכערער אּון 

גלַײך בַאצָאלט צּום ַאדװָאקַאט.

מעדיקַאל בַאהַאנדלּונג - מעדיצין/געדַײיִק מעדיקַאל עקוויּפמענט/בַאהַאנדלּונג/עקסַאם - מען דַארף אױך ניצן די ֿפָארמע װען ַא מעדיקַאל בקשה איז געלייקנט 
אּון איר בעט הילף ֿפּון דעם Board װעגן אײנע ֿפּון די סיבּות אין קעסטל h. אױב מען הָאט נָאך ניט געבעטן ֿפריערדיקע אױטָאריזַאציע אּון מען דַארף עס, 

 Prior מען קען געֿפינען אינֿפָארמַאציע װעגן ֿפָארלײגן .Prior Authorization Request )PAR( אַײער געזּונטערהַײט ָאּפהיטּונג צּושטעלער דַארף ֿפָארלייגן ַא
.www.wcb.ny.gov װעבּפלַאץ WCB בַאקשות ָאדער ניט בַאצָאלט מעדיקַאל רעכענען אין Authorization

קײן ּפערזָאן װָאס מיט קענטשַאֿפט אּון ּכװנה צּו בַאשװינדלען בַאװַײז, מַאך מען זָאל בַאװַײזן, ָאדער צּוגרייט מיט קענטשַאֿפט ָאדער מײנּונג ַאז מען װעט בַאװַײזן, 
ָאדער בַײ קײן ֿפַארזיכערער, ָאדער זעלבסט-ֿפַארזיכערער, קײן אינֿפָארמַאציע װָאס נעם ַארַײן ֿפַאלש מַאטעריעל אױסזָאג ָאדער הַאלט קײן מַאטעריעל ֿפַאקט, װעט 

זַײן שּולדיק ֿפּון ַא ֿפַארברעך אּון סָאביקט צּו היּפש געלטשטרָאֿפן אּון ּתֿפיסה.

בַאמערקּונג ּכֿפי די ניו יָארק ּפערזענלעכער ּפריװַאטקַײט בַאשיצּונג געזעץ )Law Officers Public ַארטיקל and the Federal Privacy Act (A-6 ֿפּון 1974 
(U.S.C. § 552a 5). דעם )Workers’ Compensation Board )Board אױטָאריטעט צּו בעטן ַאז קלַײמַאנטס זָאלן צּושטעלן ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע, 

 ,)WCL( § 20 געזעץ Workers’ Compensation Board אױסֿפָארשנדיק אױטָאריטעט לױט די Board ַארַײנגענּומען זַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער, קּומט ֿפּון דעם
אּון זַײן ַאדמיניסטרַאטיװ אױטָאריטעט לױט WCL § 142. די אינֿפָארמַאציע איז געזַאמלט צּו העלֿפן דעם בָארד אּונטערזּוכן אּון ֿפַארװַאלטן קליימז אין די מערסט 

לױניק שטייגער ַאז מעגלעך אּון צּו העלֿפן עס הַאלטן ֿפַארהױלן ּפינטלעך קלײם רעקָארדס. צּושטעלן דַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער צּו דעם בָארד איז ֿפרַײוויליק. עס 
איז ניט דָא קײן שטרָאף ֿפַאר ַא דּורכֿפַאל צּו צּושטעלן דַײן סָאשַאל סעקּוריטי נּומער איִן די ֿפָארמע; עס װעט ניט ענדיקן אין ַאן ָאּפלייקענּונג ֿפּון דַײן קלײם ָאדער ַא 

דערנידעריקּונג אין בענעֿפיטס. דעם Board װעט בַאשיצן די קָאנֿפידענציעליטי ֿפּון די גַאנצע ּפערזענלעכע אינֿפָארמַאציע אין זַײן ֿפַארמעגן, אויסזָאגן עס בלױז ֿפַאר 
זַײנע בַאַאמטלעך ֿפליכטן אּון אין צּוזַאמענהַאנג מיט שײך שטַאט אּון ֿפעדערַאל געזעץ.
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.Workers’ Compensation Board די ֿפָארמע אּון קײן ֿפַארבינדּונגען דַארף מען שיקן בַײ ֿפַאקס ָאדער אי-מײל צּו דעם
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