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אינפארמאציע וועגן איינגעבן א קלאגע
ליינט דאס פארזיכטיג צו זען אויב איר זאלט אריינגעבן אן קלעים צו לעיבאר סטאנדארטן .פולט אויס פארם  LS 223צו קלעימ'ען
אומבאצאלטע וועידזשעס ,אומלעגאלע אראפרעכענונגען ,וועידזש צוגאבעס ,מינימום וועידזש ,נישט באקומען קיין עסן צייט ,א.א.וו.
• אויב איר:
 זענט א פארם ארבעטער ,ביטע נוץ בויגן  LS 710צו אריינגעבן א באקלאגעניש ווילט אריינגעבן א געהאלט היסטאריע באקלאגעניש ,ביטע נוצט פארם LS 608.1 ווילט אריינגעבן א באצאלונג אייניגקייט באקלאגעניש ,ביטע נוצט פארם LS 608.2דער  LS 223איז אוועילעבל אין נאך שפראכן אויסער ענגליש .סיי ווער עס ארבעט אין ניו יארק סטעיט קען אריינשיקן א קלאגע
צום ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו לעיבאר .אויב די אינפארמאציע וואס ווערט דא צוגעשטעלט ענטפערט נישט אייער פראגע,
רופט .(888) 469-7365
שיקט צוריק אייער אויסגעפילטע פארם צו די אדרעס אויבן.
לעיבאר סטאנדארטן נעמט אן פיל סארטן קלעימס און באקלאגענישן פארבינדן צו שולדיג געבליבענע וועידזשעס און
אנדערע ארבעטס פלאץ אישוס .צום ביישפיל ,איר קענט:
• קלעימ'ען אומבאצאלטע געהאלט אויב:
 אייער ארבעטסגעבער האט אייך נישט באצאלט פאר אלע שעה'ן וואס איר האט געארבעט(אריינגערעכנט אויף די דזשאב טרענירונג)
 אייער פעיטשעק איז צוריק געוויזן געווארן דורך די באנק צוליב "נישט האבן די נויטיגע פאנדס" ()NFS איר האט נישט באַ קומען אלע אייער טיפס אייער באצאלונג ראטע איז גענידערט געווארן אן קיין פריערדיגע מעלדונג• קלעימ'ען אומלעגאלע אראפרעכנונגען אויב אייער ארבעטסגעבער:
 האט אראפגערעכנט וועידזשעס פון אייער באצאלונג האט געפאדערט געלט פון אייך פאר שאדנס האט אייך גערעכנט מער פאר אייער פארציע פון באצאלטע פאמיליע אוירלויב באשטייערונג• קלעימ'ען אומבאצאלטע געהאלט סופלעמענטס אויב אייער ארבעטסגעבער האט אייך צוגעזאגט
(מינדליך אדער שריפטליך) ,אבער האט נישט צוגעשטעלט פארדינטע:
וואקאציע באצאלונג
האלידעי באצאלונג
באנוסעס
אויב דער ארבעטסגעבער האט קיינמאל נישט צוגעזאגט צו באצאלן וועידזש סופלעמענטס ,זענען זיי נישט
פארלאנגט דאס צו באצאלן לויטן געזעץ.
• קלעימ'ען אומבאצאלטע געהאלט סופלעמענטס אויב אייער ארבעטסגעבער איז אייך שולדיג (לויט די סטעיט געזעץ),
אבער האט נישט צוגעשטעלט פארדינטע:
 באצאלטע קראנקהייט אורלויב וועידזש פאריטי צוגאבע בענעפיטן באצאלטע טעג פון רו פאר דאמעסטישע ארבעטער• קלעימ'ען מינימום געהאלט/אווערטיים באצאלונגען אויב אייער ארבעטסגעבער:
 האט אייך באצאלט ווייניגער ווי די איצטיגע מינימום געהאלט ,די פעסט פוד מינומים געהאלט ,אדער די גע'טיפ'טעארבעטער מינימום געהאלט
 האט נישט באצאלט קיין אווערטיים ראטע פאר שעה'ן וואס זענען געארבעט געווארן איבער די  40אין איין וואך(רוב ארבעטער מוזן באצאלט ווערן איינס און א האלב מאל זייער ראטע פון באצאלונג פאר ארבעט איבער די
 40שעה א וואך ,אבער עס זענען פאראן געוויסע אויסנאמען).
• קלעימ'ען מינימום געהאלט צוגאבן אויב:
 אייער ארבעטסגעבער איז אייך שולדיג מער באצאלט פארן רייניגן אייער אייגענע יוניפארם מען איז אייך שולדיג קאל-אריין באצאלונג מען איז אייך שולדיג נאך באצאלונגען צוליב וואס אייערע ארבעטס טעג גייען אן מער ווי  10שעה פון אנהויבביזן ענדיגן
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•
•

מאכן א נישט-געהאלט באקלאגעניש אויב אייער ארבעטסגעבער פארפעלט אייך צוצושטעלן די פארלאנגטע מאלצייט
צייט ,רו טאג ,פעי סטאב ,באצאלונג מעלדונג ,צייטליכע געהאלט באצאלונג ,אדער האט געטון א נעגאטיווע שריט
קעגן אייך פארן זיך באקלאגן אויף עפעס פארבינדן מיט די לעיבאר געזעץ
שיקן אינפארמאציע צו שטיצן אייער קלעים (אויב אוועילעבל) ,א שטייגער ווי קאפיעס פון א בענעפיט פאליסי,
פעי סטאבס ,אנולירטע טשעקס ,טשעקס וואס זענען נישט אנערקענט געווארן ,צייט רעקארדס ,אא"וו( .שיקט נישט
קיין אריגינעלע דאקומענטן).

איר מוזט אויספילן טיילן  1ביז  3און  9ביז  .11פולט אויך אויס:
• אומבאצאלטע וועידזשעס און/אדער אומלעגאלע אראפרעכענונגען קלעים ,טייל 4
• אומבאצאלטע קראנקהייט אורלויב ,טייל 5
• וועידזש צוגאבע קלעים ,טייל 6
• מינימום וועידזש אדער אווערטיים קלעים ,טייל 7
• נישט-וועידזש קלעים ,טייל 8
נאכן אריינגעבן א קלעים ,ערווארט א בריוו פון אונז אין די קומענדיגע  25-30ביזנעס טעג וואו עס וועט שטיין אייער קעיס
נומער און אנדערע וויכטיגע אינפארמאציע .האלט די בריוו וואס פארמאגט אייער קעיס נומער דערין .זאג אונז זאפארט אויב
דער ארבעטסגעבער באצאלט אייך וואס ער איז שולדיג געבליבן ,אדער אויב איר טוישט אייער אדרעס אדער טעלעפאן נומער.
לעיבאר סטאנדארטן קען נישט אננעמען יעדע קלעים .לעיבאר סטאנדארטן וועט נישט אננעמען קלעימס אויב איר:
•
•
•
•

געארבעט אינדרויסן פון ניו יארק סטעיט
האט אריינגעגעבן אן עקשאן צו צוריקבאקומען אייערע וועידזשעס אין קליינע קלעימס אדער ציווילע געריכט
איר קלעימ'ט קאמישינס פון סעילס.
איר זענט געווען אין ביזנעס פאר זיך אליין ,אדער זענט געווען אמת'דיג אן אינדעפענדענט קאנטראקטער

•
•

מען איז אייך שולדיג וועידזשעס פון א רעגירונג אגענטור ,טאון ,קאַ ונטי ,אדער סיטי
מען איז אייך שולדיג געבליבן וועידזשעס פון מער ווי דריי יאר זייט די דאטום וואס איר האט פארדינט די געהאלט אדער
סופלעמענטס וואס מען קומט אייך
איר געבט אריין א קלעים פאר געהאלט אדער בענעפיטן וואס זענען אויסגעשטעלט צו א יוניאן'ס גריווענס און
ארביטרעישאן פראצעדור
האט אן ארבעטסגעבער בענעפיט פאליסי וואס טוט אייך אויסשליסן פון קענען אפמאנען אנגעזאמלטע בענעפיטן
פאר א ספעציפישע סיבה (ווי ,זיך אפגעזאגט פון ארבעט אן קיין מעלדונג)
מען איז אייך שולדיג א וועידזש סופלעמענט ,אבער עס איז נאכנישט אדורך קיין  30טעג זייט עס קומט זיך אייך
האט געארבעט אלס אן עקזעקיוטיוו ,אדמיניסטראטיוו ,אדער פראפעסיאנאלע ארבעטער און פארדינט מער
ווי  $900פער וואך
געטון פובליק ארבעט (נוצט די  PW4צו מאכן א קלאגע)

•
•
•
•
•

לעיבאר סטאנדארטן טוט נישט אויספארשן קלעימס איבער דיסקרימינאציע ,פארפעלן פון צושטעלן פאמיליע אורלויב
בענעפיטן ,ארבעט-פארבינדעטע זיכערהייט זארגן ,אדער דיסעביליטי קלעימס .ביטע רופט  (888) 469-7365פאר
ווייטערדיגע אינפארמאציע איבער אנדערע סטעיט אגענטורן וואס קענען אייך זיין בייהילפיג.
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