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تسلیت ما 

در حال حاضر هیچ کسی نمی تواند برای تسکین درد چیزی بگوید یا کاری انجام دهد. آسیب ناشی از چنین حادثه ای 
فراتر از فرآیند سوگواری است. آن بیرون افراد زیادی هستند که در موقعیت مشابه شما قرار دارند. ما می دانیم که 
آسیب در ذهن، بدن و/یا روح رخ می دهد. عزیزان شما فراموش نمی شوند - آنها در قلب و ذهن بسیاری از افراد 

هستند. آنها هنوز از طریق شما صدایی دارند. بگذارید شنیده شوند!  

می گویند، "یک مرگ یک تراژدی است؛ یک میلیون از آن، آمار است". ما ساالنه به سوگواری حدود 6000 فاجعه می 
نشینیم. این کارگران فوت شده باید در درجه نخست در قلب ما قرار بگیرند، به هر حال آنها نماینده خانواده آمریکایی 

هستند؛ رویای آمریکایی. ما اینجا هستیم تا چیزی را به شما ارائه دهیم که نداشتیم — شفقت، درک، پشتیبانی و 
توانایی بیان در زمان نیاز شما.  

با قلبی سنگین و در عین حال امیدوار،  

 Tammy Miser
مدیر اجرایی/موسس 

 (USMWF) پشتیبانی و یادبود متحد برای مرگ و میر در محل کار

عضو محترم خانواده،
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خانواده ها و پیشرفت
خانواده های فاجعه های محل کار به امید، پاسخ، راهنمایی، حمایت، و قدردانی نیاز دارند و شایسته آن هستند. با هم 

WNYCOSH، USMWF، ائتالف های ایمنی و بهداشت شغلی (گروه های COSH)، اتحادیه ها، مراکز کارگری، خانواده های 
مراقب، و آژانس های دولتی نحوه رفتار با اعضای خانواده قربانیان را تغییر داده و با ارائه حق انجام یک روند تحقیق عادالنه 

و شفاف، نیازهای آنها را برآورده می کنند. 

معرفی

هنگامی که یک کارگر در محل کار کشته یا زخمی می شود، اغلب چالش ها و سواالت زیادی برای اعضای خانواده و دوستان 
باقی مانده، ایجاد می شود.  

ماهیت غیرمنتظره حادثه، عدم بازبینی عمومی در اکثر محیط های کار و محرمانه بودن متعاقب آن توسط سازمان های درگیر، 
اغلب از کارفرما محافظت می کند و می تواند به روند عادی سوگواری ناامیدی را اضافه کند.  

ما این راهنمای منابع را توسعه دادیم زیرا می دانیم این فرآیند چقدر پیچیده می شود.  

ما همچنین درک می کنیم که مردم به شکلی متفاوت و در زمان های مختلف مغموم می شوند. این راهنمای منابع می تواند 
به راحتی مورد استفاده شما قرار گیرد. در صورت داشتن سوال یا نگرانی بیشتر از طریق تلفن (5416-833-716) یا ایمیل 

(info@wnyworker.org) می توانید در هر زمان با هر کسی در WNYCOSH تماس بگیرید. 



 

پشتیبانی
اعضای خانواده داغدار مستلزم حمایت هستند تا با از دست دادن یا آسیب جدی عزیزان خود کنار بیایند. 

عالوه بر سیستم های پشتیبانی معمول موجود، در اینجا موارد دیگری نیز در مورد فجایع محل کار ارائه می 
شود: 

شرایط پیرامون فجایع محل 
کار تقریبًا همیشه مصیبت بار 

است و اغلب منجر به استرس 
پس از سانحه (PTS) می 
شود. مشاوران اغلب می 

توانند برای کمک به خانواده 
ها در پی این گونه فجایع 
بسیار مفید باشند. اگر می 

خواهید در یافتن مشاور در 
منطقه خود کمک بگیرید، با 

WNYCOSH تماس بگیرید. 

یک کمک حرفه ای را در نظر 
بگیرید

اعضای خانواده نقش فزاینده 
ای ایفا می کنند و از طرف 

عزیزان خود خواستار عدالت 
هستند. مراحل زیادی در این 

راه وجود دارد که در آن 
اعضای فعال خانواده می 
توانند نقش های مهمی را 
برای منفعت خود و مسائل 
مربوط به سالمت و ایمنی 

محل کار برای همه کارگران 
ایفا کنند. 

مشارکت کنید

شما مستحق دریافت اطالعات 
هستید. بر اساس قانون آزادی 
اطالعات، دسترسی به برخی 
اسناد برای شما تضمین شده 

است. شما می توانید از نمونه 
نامه FOIA موجود برای 

درخواست از دولت برای ارسال 
این اطالعات به شما استفاده 

کنید. ما می توانیم در شناسایی 
سازمان دولتی و زمان ارسال 

درخواست FOIA به شما کمک 
کنیم.

حقوق خود را بشناسید 

جولیا، کنار پدرش نشسته است، 
پرتره ای از برادرش مارک را در 
دست دارد که هنگام تصادف در 

محل کار در حالی که زیر لیفتراک 
باالبر کار می کرد کشته شد. مارک 

ناظر اتحادیه در انباری بود که در آن 
کار می کرد و بارها از شرایط ناامن 

کار به کارفرمای خود شکایت کرد.
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اعضای خانواده می توانند همه حقایق مربوط به شرایط مرتبط به فجایع محل کار را درخواست کنند. خانواده ها می •
توانند از دادستان منطقه درخواست تحقیق کنند. از مالقات با دفتر منطقه ای OSHA یا دادستان منطقه دریغ نکنید تا 

شرایط خود را بیان کنید.  

در روز یادبود کارگران شرکت کنید تا از عزیز خود و همه کسانی که در طول سال بی دلیل جان خود را از دست داده •
اند، تجلیل کنید. همه ساله، اعضای خانواده، اعضای اتحادیه، قانونگذاران و بسیاری دیگر از فعاالن بهداشت و ایمنی در 
مراسمی در سراسر کشور برای یادبود قربانیان و آگاهی از مسائل ایمنی محل کار گرد هم می آیند. موضوع "عزاداری 

برای مردگان و مبارزه برای زنده ها" یک پیام قدرتمند است که در طول روز طنین انداز است.  

تبدیل به یک مدافع جهت مبارزه برای بهبود سالمت و ایمنی محل کار به منظور نجات جان افراد شوید. هیچ کس به •
اندازه شما و خانواده تان نمی تواند بیان کند که جلوگیری از این فاجعه ها چقدر مهم است. WNYCOSH به طور 

مداوم در زمینه بهداشت و ایمنی کار می کند تا آگاهی مقامات دولتی، سازمان ها و خانواده هایی را که برای ارتقای 
تغییرات مثبت کارگران و خانواده های آنها اقدام می کنند، افزایش دهد. اگر می خواهید مشارکت داشته باشید یا می 

دانید که آخرین پیشرفت ها در زمینه سالمت و ایمنی چیست، لطفًا با WNYCOSH تماس بگیرید. 
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برگه اطالعات مزایای غرامت فوت کارگران نیویورک

فرزنداناستثناهاوابستگان

وابستگان واجد شرایط •
دریافت مزایای نقدی هفتگی 

تا 2/3 متوسط دستمزد 
هفتگی کارگر فوت شده یک 

سال قبل از حادثه هستند 
غرامت هفتگی نباید از حداکثر •

قانون دولتی که در حال 
حاضر 864.32$ است تجاوز 

کند 
کارفرما مسئول تأمین حداکثر •

10،500$ هزینه های تشییع 
جنازه است 

در صورت عدم وجود •
وابستگان، به والدین یا اموال 
کارگر فوت شده ممکن است 

50،000$ پرداخت شود

اگر فرزندان خردسال عالوه •
بر همسر باقی مانده وجود 

داشته باشد، میزان مزایا ثابت 
است، اما بین همسر و 

فرزندان خردسال تقسیم می 
شود  

در صورت باقی ماندن بیش از •
یک کودک، همسر بازمانده 

36.667% از نرخ مزایای 
هفتگی را دریافت می کند و 

فرزندان 30 درصد باقی مانده 
را به طور مساوی تقسیم می 

کنند 
مزایای کودکان باقی مانده •

هنگامی که هجده ساله می 
شوند پایان می یابد مگر اینکه 

در کالج ثبت نام کرده باشند 

احتمال مرگ کارگر باید بیشتر •
به کار مربوط باشد تا یک 

مرگ معمولی، تا افراد وابسته 
از مزایای مرگ برخوردار 

شوند 
اگر کارگر مجروح مزایای از •

کار افتادگی موقت یا مزایای 
دائمی را دریافت می کند، اما 
در اثر بیماری غیر مرتبط فوت 
می کند، مزایای فوت و هزینه 

های تدفین به او تعلق نمی 
گیرد 

در صورت عدم ازدواج مجدد، •
همسر باقی مانده تا پایان 

عمر مزایا را دریافت می کند 
در صورت ازدواج مجدد •

همسر، او به صورت یکجا 
مبلغ دو سال مزایا را دریافت 

می کند

 NY WCL غرامت کارگران بیمه ای است که در صورت صدمه ناشی از کار منجر به مرگ تحت
§16 مزایای نقدی ارائه می دهد. اگر مرگ ناشی از آسیب خاص یا بیماری/شرایط شغلی 

باشد، می تواند مرتبط به کار باشد. 

مزایای نقدی هفتگی و مراقبت های پزشکی توسط حامل بیمه کارفرما، طبق دستور هیئت 
غرامت کارگران پرداخت می شود. هیئت غرامت کارگران یک سازمان دولتی است که به 

مطالبات رسیدگی می کند. اگر مداخله هیئت مدیره ضروری باشد، تعیین می کند که آیا بیمه گر 
مزایای نقدی و/یا مراقبت های پزشکی و مبالغ قابل پرداخت را بازپرداخت می کند.
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تاریخ 
قانون آزادی اطالعات نام افسر آژانس 

آدرس نمایندگی 
شهر، ایالت، کد پستی  

درخواست قانون آزادی اطالعات  

___________ عزیز:  

این یک درخواست تحت قانون آزادی اطالعات است. من تقاضا دارم که یک 
نسخه از کلیه اسناد، عکسها و مواد مربوط به پرونده شماره #__، در مورد 

مرگ ________ (در اینجا به شماره پرونده و نام عزیزتان توجه کنید)، در اختیار 
من قرار گیرد.  

من این اطالعات را برای استفاده شخصی و نه برای استفاده تجاری می 
خواهم. من از تمام هزینه ها چشم پوشی می کنم زیرا این کار به منظور درک 

من از عملیات و فعالیتهای دولت است و به من کمک می کند تا شرایط این 
مرگ را درک کنم، از آخرین لحظات عزیزم مطلع شوم و، در نهایت، در روند غم 

و اندوهم به من کمک کند. (توجه: به زیر مراجعه کنید.)  

تشکر از شما برای توجه تان به این درخواست. با احترام،  

نام 
آدرس 

شهر، ایالت، کد پستی  
تلفن  

اگر تمام اطالعات خود را درج نکنید، به احتمال زیاد درخواست شما را رد 

خواهند کرد. 

(توجه: ممکن است عکس ها یا اطالعات ناراحت کننده ای وجود داشته باشد 
که نمی خواهید دریافت کنید و باید در درخواست خود به این نکته توجه داشته 

باشید یا احتماالً درخواست را به شخص ثالثی مانند وکیل ارائه دهید که می 
تواند به نمایش آنچه می بینید کمک کند.)

 FOIA نمونه

FOIA چیست؟  

FOIA یک قانون فدرال است که امکان 

افشای کامل یا جزئی اسناد تحت کنترل 
دولت را که توسط عموم درخواست شده 
است، می دهد مگر اینکه این اسناد برای 

حفظ حریم خصوصی شخصی، امنیت 
ملی یا استفاده از قانون اعمال شود.  

؟



 Main Street, Suite 438 2495

  Buffalo, NY 14214

  7507-833 (716) :T: (716) 833-5416 x11, F

 3550-206 (716) :WC Hotline

info@wnycosh.org • wnycosh.org

WNYCOSH یک سازمان حمایت و آموزش غیر انتفاعی است که به منظور 

توانمندسازی هزاران کارگر از جمله کارگران جوان، کارگران مهاجر، کارگران 
کم دستمزد و کارگران صنایع خطرناک از طریق آموزش مستقیم برای 

شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات در محل کار اختصاص داده شده است. 

طراحی و ویرایش توسط:  
 Aimee La France, Cornell

 High Road Fellow 2017

به حمایت از کارگران در مبارزه برای عدالت افتخار می کنم 

تشکر ویژه از: 
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