זיך איינגעבן פאר UI

ארבעטסלאזיקייַט אינשורענס בענעפיטן
ווער קען באקומען ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס
בענעפיטן?
אויב איר האָ ט געארבעט אין ניו יארק קענט איר זיין בארעכטיגט
צו באקומען ארבעטסלאזיקייט אינשורענס בענעפיטן .איר מוזט:
•האבן געהאט פארלוירן ארבעט נישט צוליב די אייגענע שולד
•האָ בן גענוג פריערדיגע פארדינסטן פון באשעפטיגונג צו פארלייגן
א קלעים
•זיין גרייט ,וויליג און פעאיג זאפארט צו ארבעטן
•אקטיוו זוכן ארבעט און האלטן א רעקארד (אנליין אדער
שריפטליך) פון אייערע באמיאונגען
אויב איר זענט נישט זיכער צי איר קוואליפיצירט ,זאלט איר זיך
סיי ווי איינגעבן וואס פריער .מיר וועלן באשליסן צי איר זענט
בארעכטיגט .פאר מער אינפארמאציע וועגן בארעכטיגונג ביטע
זעט קאפיטל  2פון אונזער קלעימענט'ס האנטבוך אויף:
www.labor.ny.gov/uihandbook

ווי אַ זוי שרייב איך זיך איין פאר בענעפיטן?

די שנעלסטע און מערסטע פארזיכערטע וועג זיך איינצוגעבן
(אריינגעבן א קלעים) פאר ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן
איז אויף אונזער וועבסייט אויף .www.labor.ny.gov/signin

איר וועט דארפן נוצן אַ  .NY.gov IDאנווייזונגען פאר שאפן
א  NY.gov IDזענען אויף די לאג-אין בלאט .אויב איר האָ ט
שוועריקייטן שאפן אדער באקומען אייער  ,NY.gov IDביטע זעט
די אילוסטרירטע אנווייזונגען אויף די לאג-אין בלאט ,קוקט איבער די
 NY.gov אפט געפרעגטע פראגעס ,אדער רופט 800-833-3000
מאנטאג ביז פרייטאגam ,  8:30ביז pm .4:30
איר קענט זיך איינגעבן אנליין:

איר קענט זיך אויך איינגעבן דורכ'ן טעלעפאן טאל-פריי אויף
 888-209-8124פון  8:00 amביז  5:00 pmמאנטאג ביז פרייטאג.
דריקט  9פאר דאלמעטשער סערוויסעס TTY/TDD .באנוצערס:
רופט א רילעי אפערעיטאר אויף  800-662-1220און בעט דער
אפערעיטאר צו רופן  .888-783-1370פאר ווידיא אָ דער אנדערע
סארט רילעי סערוויס באנוצערס ,רופט אייער רילעי אפעראטאר
בעט דער רילעי אפעראטאר צו רופן .888-783-1370

וואס דארף איך האבן זיך איינצוגעבן?
•אייער סאושעל סעקיוריטי נומער

•אייער ניו יארק סטעיט דרייווער לייסענס אדער מאטאר וויהיקל
אידענטיפיקאציע קארטל נומער (אויב איר פארמאגט איינער
פון זיי)
•אייער פולע פאסט אדרעס און זיפ קאוד
•א טעלעפאן נומער וואו מיר קען צוקומען צו אייך פון  8:00 amביז
5:00 pm מאנטאג ביז פרייטאג
•אייער עיליען רעגיסטראציע קארטל נומער (אויב איר זענט נישט
קיין אמעריקאנער בירגער און פארמאגט א קארטל)
•נעמען און אדרעסן פון אלע אייערע ארבעטסגעבער פון די לעצטע
 18מאנאטן ,אריינגערעכנט די פון אנדערע סטעיטס.
•עמפלויער רעגיסטראציע נומער אדער פעדעראלע עמפלויער
אידענטיפיקאציע נומער )FEIN) פון אייער לעצטע ארבעטסגעבער
(די  FEINאיז אויף אייערע  W-2בויגנס)
•אייערע קאפיעס פון  SF8און  SF50בויגנס ,אויב איר זענט געווען
א פעדעראלע ארבעטער
•אייער לעצטע אפשיידונג בויגן ( ,)DD 214אויב איר זענט געווען
אין די מיליטער.

•מאנטאג ביז דאנערשטאג am  7:30ביז .7:30 pm

איר קענט איינגעבן א קלעים אן אלע די דאקומענטן .פונדעסטוועגן,
אינפארמאציע וואס פעלט קען פאראורזאכן א פארשפעטיגונג פאר
אייער ערשטע באצאלונג.

•ענדע וואך פון  12:01שבת ביז  7:00 pmזונטאג

אויב איר קענט נישט אפדרוקן קיין בלעטער פון די וועב ,האט
א פעדער און פאפיר גרייט צו אראפצושרייבן אינפארמאציע.

•פרייטאג  7:30 amביז 5 pm

אויב איר געבט אריין אייער קלעים אנליין און ווילט אייער בענעפיטן
דירעקט דעפאזיט'עד אין אייער באנק אקאונט ,וועט איר דארפן
האבן א טשעק וואס האט אייער באנק ראוטינג און טשעקינג
אקאונט נומערן דעראויף.

ווי אזוי באקום איך הילף איינצוגעבן א קלעים?

אויב איר האט א דיסאביליטי אדער א שוועריקייט מיט שפראך און
איר דארפט הילף אריינצוגעבן אייער קלעים ,קען א פריינט אדער
קרוב אייך העלפן .אבער:
•איר מוזט זיין מיט אייער העלפער יעדע מאל וואס יענער העלפט
אייך און נוצט אייער PIN
•איר זענט פאראנטווארטליך פאר די שריט פון אייער העלפער
•אויב איר זענט נישט אנוועזנד ווען אייער העלפער העלפט אייך,
קענט איר זיין אויסגעשטעלט צו שטראפן ,אריינגערעכנדיג
פארלוסט פון בענעפיטן.

ווי אזוי קלעים איך וועכנטליכע בענעפיטן/סערטיפיי
איך פאר בענעפיטן?

נאך איר געבט אריין אייער קלעים ,מוזט איר קלעימ'ען וועכנטליכע
בענעפיטן יעדע וואך וואס איר זענט ווייטער ארבעטסלאז .איר קענט
דאס טוען אנליין אויף  www.labor.ny.gov/signinאדער דורך
רופן אונזער טעל-סערוויס טאל-פרי טעלעפאן ליניע אויף
.888-581-5812
ווען איר קלעימ'ט וועכנטליכע בענעפיטן ,וועט מען אייך פרעגן א
רייע פראגעס .עס איז וויכטיג צו ענטפערן אויפריכטיג ,וויבאלד איר
באשטעטיגט צו די דעפארטמענט אוו לעיבער אז אייערע ענטפערס
זענען אמת און ריכטיג .וועגן דעם ווערט דער פראצעדור אנגערופן
"סערטיפיי'ען פאר בענעפיטן".
א וואך ,פאר די צוועקן פון ארבעטסלאזיקייט אינשורענס ,לויפט פון
מאנטאג ביז זונטאג .רוב מענטשן קלעימ'ען וועכנטליכע בענעפיטן
פאר די פארגאנגענע וואך אויף זונטאג .אבער ,איר האט ביז די
קומענדיגע שבת דאס צו טוען.
לויטן געזעץ ,איז די ערשטע וואך פון אייער קלעים א ווארטן וואך.
איר וועט נישט באקומען קיין בענעפיטן פאר ארבעטסלאזיקייט פאר
די וואך ,אבער איר מוזט זיין גרייט ,וויליג און פעאיג צו ארבעטן און
איר דארפט זוכן ארבעט.

ווען וועל איך אנהייבן צו באקומען בענעפיטן?

עס נעמט פון דריי ביז זעקס וואכן פון די צייט וואס איר געבט אריין
אייער קלעים ביז ווען איר באקומט אייער ערשטע אפצאל ,ווייל מיר
דארפן איבערקוקן און פראצעסירן אייער אפליקאציע .איר וועט נישט
באקומען קיין בענעפיטן דורכאויס די צייט .אויב איר ווערט געפונען
אלס בארעכטיגט ,וועט איר באקומען אלע בענעפיטן וואס מען איז
אייך שולדיג.

נאך אינפארמאציע

נאכדעם וואס איר האט זיך איינגעגעבן פאר בענעפיטן ,וועט
איר באקומען א מעלדונג דורכ'ן פאסט ,וואס ווערט גערופן א
מאנעטערי בענעפיטן באשטימונג .ביטע לייענט עס גלייך .עס וועט
אייך זאגן אויב איר האט גענוג פארדינסטן צו קוואליפיצירן פאר
ארבעטסלאזיקייט אינשורענס אדער נישט .עס וועט אייך אויך זאגן
וואס איר דארפט טון אויב נישט אלע אייערע פארדינסטן זענען
אויסגערעכנט אויף די מעלדונג .וויכטיג :די מאנעטערי בענעפיט
באשטימונג זאגט נישט אז איר וועט זיכער באקומען בענעפיטן.
עס זאגט אייך נאר אויב איר האט גענוג פארדינסטן צו קוואליפיצירן
אדער נישט .אויב איר באפרידיגט אלע פאדערונגען ,וועלן אייערע
בענעפיטן זיך פשוט אנהויבן .אויב מען טרעפט אז איר זענט נישט
בארעכטיגט ,וועט איר באקומען א בריוו פון אונז.
איר קענט פארלירן בענעפיטן אויב איר האלט נישט אייער אדרעס
און טעלעפאן נומער אפ-טו-דעיט .ארבעטסלאזיקייט אינשורענס
פאסט ווערט נישט איבערגעשיקט דורך די פאסט אפיס.
שיקט זאפארט צוריק אלע אויספרעגן כדי בענעפיטן וואס זענען
דארפן אנקומען זאלן נישט ווערן פארשפעטיגט אדער צוריקגעוויזן.

פאר מער אינפארמאציע

זעט ארבעטלאזיקייט אינשורענס :א קלעימענט האנטבוך אויף
 www.labor.ny.gov/uihandbookפאר מער אינפארמאציע וועגן
די ענינים וואס זענען ערקלערט געווארן אין דעם פאקט בלאט.
דער האנטבוך וועט געשיקט ווערן צו אייך אויב איר וועלט אויס
עס צו באקומען ווען איר געבט אריין אייער קלעים.
אפט געפרעגטע פראגעס זענען אויף אונזער וועבסייט אויף
.www.labor.ny.gov/ui/faq.shtm
אויב איר האט א ספעציפישע פראגע וועגן אייער קלעים אדער
איר סטאטוס ,שיקט אונז א פארזיכערטע מעסעדזש אויף
 .www.labor.ny.gov/signinסיינ'ט אריין צו אייער אנליין אקאונט
און קליקט אויף די קאנווערט אייקאן ביי די אויבערשטע רעכטע זייט
פון די "( "My Online Servicesמיינע אנליין סערוויסעס) בלאט.
אדער ,רופט די טעלעפאן קלעים צענטער אויף .888-209-8124
מאנטאג און די טאג נאך א פובליק האלידעי זענען די מערסטע
פארנומענע טעג פאר טעלעפאן קאלס .דאנערשטאג און פרייטאג
זענען ווייניגער פארנומען.

ווי אזוי וועל איך באקומען מיינע בענעפיטן?

אויב איר האט זיך איינגעגעבן פאר ארבעטסלאזיקייט אינשורענס
אנליין ,האט מען אייך געפרעגט צי איר ווילט באקומען אייערע
בענעפיטן דורך דירעקט דעפאזיט אדער מיט א דעביט קארטל.
אויב איר האָ ט זיך איינגעגעבן דורך די טעלעפאן ,וועט איר באקומען
אייערע בענעפיטן דורך א דעביט קארטל .מיר געבן מער נישט ארויס
קיין בענעפיטן דורך א טשעק.

די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר איז אן אייניגע געלעגנהייט ארבעטסגעבער\פראגראם .בייהילפיגע
הילפסמיטלען און סערוויסעס זענען אוועילעבל אויפ'ן פארלאנג פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס.
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