 .1אייער נאמען און אדרעס
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┌

┘

└
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 .2סאושעל סעקיוריטי נומער
(פרייוויליג)

 .3אייערע טעלעפאן נומערן & אדרעס:
טאג:
אוונט:

 .9דאטום איר האט אנגעהויבן ארבעטן אויף דעם פראיעקט:
 .10וואס איז אייער ראטע פון באצאלונג פער שעה?
 11.האט איר באקומען אן אופן פון באצאלונג אויסער די ראטע פער
אויב יא ,ערקלער:
שעה?  יא  ניין

 .4ארבעטסגעבער
נאמען:
אדרעס:

 .12ווי אזוי איז די געהאלט באצאלט געווארן?
 טשעק
 קעש

טעלעפאן:
איז אייער קאנטראקטער געווען א  :הויפט

 סוב-קאנטראקטאר

 אנדערע

אויב סוב-קאנטראקטאר ,הויפט'ס נאמען:
 .5אייער סופעראינטענדענט אדער פארמאן אויפן דזשאב פלאץ:
 .6וואס איז אייער קלאגע :באצאלט צו ווייניג וועידזשעס ,אווערטיים ,א.ד.ג:.

 .13זענט איר פארלאנגט געווארן צוריקצוגעבן סיי וועלכע טייל פון
אייערע געהאלט?
אויב יא ,ערקלערט:
 יא  ניין
 .14האט איר געארבעט אויף סיי וועלכן שבת ,זונטאג אדער האלידעי?
 ניין
 יא
אויב "יא" ,געבט ראטעס פון באצאלונג פער שעה:
שבת

 .7פראיעקט שילדערונג און פונקטליכע לאקאציע :גאס ,וועג ,אינטערסעקשאן ,טאון,
ווילעדזש ,קאונטי:

זונטאג
חגא
 .15געבט אייער ארבעטסגעבער סיי וועלכע בענעפיטן?
 יא

 .8שילדערט אייערע ארבעטס אקטיוויטעטן אויפן ארבעטס פלאץ :געבויעט פארעמס,
געפירט בולדאזערס ,א.ד.ג:.

 ניין

אויב "יא" ,באצייכנט די קעסטלעך וואס זענען שייך
 חגא באצאלונג

 פענסיע

 וואקאציע באצאלונג

 העלט אינשורענס

 אנדערע (שרייבט וואס):
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 .17צו וועמען האט איר געמאכט די פארלאנג?

 .16האט איר געבעטן די געהאלט?
 ניין
 יא
 .19האט דער ארבעטסגעבער זיך קעגנגעשטעלט צו באצאלן די געהאלט?
אויב "יא ",געבט די ארבעטסגעבער'ס סיבה פאר'ן זיך קעגנשטעלן:
 ניין
 יא
21א .ווען האט איר אנגעהויבן ארבעטן פאר דעם ארבעטסגעבער?
21ב .ארבעט איר נאך אלץ פאר דעם ארבעטסגעבער? יא  ניין 
 .23וויפיל מענטשן ארבעטן ביי דעם ארבעטספלאץ?

 .18דאטום פון פארלאנג:

 .20האט איר באקומען סיי וועלכע טשעקס וואס דער
באנק וואלט נישט געדעקט?
 ניין
 יא
אויב "יא ",לייגט אריין קאפיעס פון די טשעק(ס).
 .22וויפיל אנדערע דזשאבס האט איר געארבעט מיט דעם ארבעטסגעבער?
 .24וויפיל מענטשן ארבעטן פאר דעם ארבעטסגעבער?

 .25פילט אויס דעם טאוול אונטן פאר אלע דיספיוטעט צייט צאלונגען ,צו די בעסטע פון אייער מעגליכקייט .נוצט נאך פאפיר אויב נויטיג.
סך הכל
צאל פון שעות געארבעט
פעיראל וואך
פאך (טישלער ,פלאמבער
וועכנטליכע
ענדע דאטום
א.ד.ג).
ז
ש
פ
ד
מ
ד
מ
שעות

ראטע פער
שעה
באצאלט

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

באהעפט קאפיעס פון סיי וועלכע פעי סטאבס .אויב איר האט געהאלטן א ארבעט טאגבוך ,באהעפט אויך קאפיעס דערפון.
 . 26איך באשטעטיג אז די אויבנדערמאנטע דערקלערונגען זענען אמת און איך אויטאריזיר דעם קאמישאנער אוו לעיבאר אנצוהויבן שריט
אין מיין נאמען ווי עס שטייט אונטער ארבעטער געזעץ טייל .g-220
אונטערשריפט ______________________________________________________________ דאטום _____________________
דרוקט נאמען _____________________________________________________________

שיקט אייער אויסגעפילטע קלאגע צום נענטסטן אפיס אויף :NYS Department of Labor, Bureau of Public Work
• )State Campus, (Albany Office
Room 134B, Building 12
Albany, NY 12240
(518) 457-2744

• Buffalo Career Center
248 Main Street
Buffalo, NY 14202
(716) 847-7159

• )State Campus, (Strike Force
Room 134A, Building 12
Albany, NY 12240
(518) 457-3248

• 400 Oak St., Suite 102
Garden City, NY 11530
(516) 228-3915

• 44 ,Hawley Street
Room 908
Binghamton, NY 13901
(607) 721-8005
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• The Maple Building
3 ,Washington Center
4th Floor
Newburgh, NY 12550
(845) 568-5287

• State Office Building
West 125th Street163
Room 1307
New York, NY 10027
(212) 932-2304
• ,South Ocean Street160
2nd Floor
Patchogue, NY 11772
(631) 687-4882
• 109 ,South Ocean Street
Room 312
Rochester, NY 14607
(585) 258-4505

• 333 E Washington Street
Room 419
Syracuse, NY 13202
(315) 428-4056
• 207 ,Genesee Street
Room 603B
Utica, NY 13501
(315) 793-2314
• 120 Bloomingdale Road
Room 204
White Plains, NY 10605
(914) 997-9507
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