ንሎም መዓልቲ ዜውሕስን ውሕስነት ዘለዋ ጽባሕን ዚሃንጽ እሙን መሻርኽቲ።

ብኸመይ ከም እትረኽበና
Workers Compensation Board of Manitoba
333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3
ኢመይል በዚ ኣድራሻ ለኣኸልና

wcb@wcb.mb.ca
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዚስዕብ መርበብ ሓበሬታ ተወከስ

www.wcb.mb.ca

ስኽፍታታት ወይ ሕቶታት እንተ
ሃልዩካኸ?
ናብ ስራሕ ናይ ምምላስካ ውጥን ከምቲ እተወጠነ ምስ ዘይከደልካ፡ ኣላዪኻ፡
ኣስራሒኻን WCB ተጸዋዒኻን ብዛዕባ ስኽፍታታትካ ኣፍልጦ ከም ዘለዎም
ኣረጋግጽ።

WCB ብኸመይ እዩ ኪሳተፍ ዘለዎ?
• ናይ WCB ተጸዋዒኻ ናብ ስራሕ ናይ ምምላስ (RTW) ውጥንካ ተቘጻጺሩ፡

ወይ በዚ ዚስዕብ ደውለልና

204-954-4321
ናጻ ኣገልግሎት ተሌፎን

1-855-954-4321
ምድንጋርን ዘይምስምማዕካን ሓብር
ተሌፎን 204-888-8081፡ ወይ ናጻ
ኣገልግሎት ተሌፎን 1-844-888-8081 ደውል
ኢመይል Compliance@wcb.mb.ca

ኣብ ክሳራ ክፍሊታት ደሞዝካ ኪሕግዘካ እዩ።

• ኣብ ውጥን ምምላስ ናብ ስራሕካ (RTW) ሓገዝ ምስ ዜድልየካ፡ ናይ WCB
ተጸዋዒኻ ንኣኻ ኣብ ምሕጋዝ ኪዋሳእ እዩ – ክንሕግዝ ቅሩባት ኢና።

ውሑስ ስራሕ ናይ ኵሉ ሰብ ሓላፍነት እዩ።
ማህሰይቲ ምክልኻል ንኣስራሕትን ንሰራሕተኛታትን ጽቡቕ እዩ። ዝያዳ
ንምፍላጥ፡ ናብዚ ዚስዕብ መርበብ ሓበሬታ ኪድ፥

safemanitoba.com
ወይ ተሌፎን 204-957-SAFE (7233) ኣብ ዊኒፔግ ወይ
1-855-957-SAFE (7233) ካብ ዊኒፔግ ወጻኢ ደውል
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ሕሹካ
ናብ ስራሕ
ምምላስ

ናብ ስራሕ ምምላስ ክትሓውይ
ይሕግዘካ እዩ
ድሕሪ እቲ ኣብ ስራሕ ዜጓንፈካ ማህሰይቲ፡ ናብ ስራሕ ምምላስ፡ ምስ
እትህሰ ወይ ምስ እትሓምም፡ ምሕጋዝካ ኣብ ቦታ ስራሕካ ዚጅምር ደረጃ
ብደረጃ መስርሕ እዩ። እቲ ቀዳማይ ስጕምቲ፡ ክትሓውይ ዚሕግዙ ዜድልዩኻ
ኣገልግሎታት ጥዕና ምርካብ እዩ። እቲ ዚቕጽል ስጕምቲ፡ ናብ ስራሕካ
ምምላስ (RTW) ክትውጥን ምጅማር እዩ። ብኣካልን ብውሑስ ኵነትን
ብእተኸኣለ መጠን ቀልጢፍካ ምምላስ ክትሓውይ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።
መብዛሕትኡ ጊዜ፡ ኣስራሒኻ ናብ ስራሕ እትምለሰሉ መስርሕ ምሳኻን ምስ
ኣላዪኻን ኰይኑ እዩ ዚሰርዖ። ማሕበርካ ወይ'ውን ናይ ስራሕካ ወኪል ኮሚቴ
ጥዕናን ውሕስነትን ምስ ናይ WCB ተጸዋዒኻ ኪካተት ይኽእል። ብመሰረት
ለበዋታት ኣላዪኻን ኣብ ስራሕ ምስ ተመለስካ ክትገብሮ ንእትኽእል ነገርን
ምርኵስ ብምግባር፡ ውጥን ይንደፍ። ውጥን ምምላስ ናብ ስራሕካ (RTW)
ለውጢ ዕማማት ኰነ እተነከየ ሰዓታት ስራሕ ኬጠቓልል ይኽእል።

እቲ ቀዳማይ ስጕምቲ፡
ክትሓውይ ዚሕግዙ
ዜድልዩኻ ኣገልግሎታት
ጥዕና ምርካብ እዩ።

ሓለፋታት
ረብሓታት ፕሮግራም ምምላስ ናብ ስራሕ፥
• ካብ ማህሰይትኻ ቀልጢፍካ ምሉእ ብምሉእ ክትሓውይ ምሕጋዝ
• ርግኣት ስራሕካ ምዕቃብ
• ብዛዕባ መጻኢ ብዙሕ ዜወላውል ነገር ብዘይምፍጣር፡ ቀልጢፍካ ናብ ንቡር
ኵነት ስራሕካ ክትምለስ ምሕጋዝ፡፡

ብኸመይ ክትሳተፍ ትኽእል?
• ኣብ ኵሉ ምይይጣት ከም እተሰማማዕናሉ፡ ኣብ ውጥን ምምላስ ናብ ስራሕ
•
•
•

(RTW) ንጡፍ ግደ ተጻወት።
ኣብ ኵሉ ቆጸራታት ጥዕና ብምክፋል፡ እተኣዘዘልካ ውጥን ሕክምና ሰዓቦ።
ኣላዪኻ ብዛዕባ ዓይነት ናይቲ እትሰርሖ ስራሕ ግንዛበ ኪህልዎ ሓግዞ።
ከመይ ይስማዓካ ከም ዘሎ ምእንቲ ኪፈልጡ፡ ምስ ናይ WCB ተጸዋዒኻን
ኣስራሒኻን ርክብ ኣይተቋርጽ፤ እዚ ድማ ምስ ቦኣኻ ርክብ ንኽህልወካን
ኣስራሒኻ'ውን ምስ ሓወኻ ክትሰርሖ ብዛዕባ እትኽእሎ ስራሕ ኪውጥንን
ይሕግዝ።

ኣስራሒኻ ብኸመይ
እዩ ኪዋሳእ ዘለዎ?
• ክትሰርሖ ንእትኽእሎ ስራሕ ምርኵስ ብምግባር፡ ኣስራሒኻ ናብ ስራሕ ናይ
ምምላስ ውጥን ኣብ ምርቃቕ ምሳኻን ምስ ኣላዪኻን ኪሰርሕ ኣለዎ።

• ኣስራሒኻ ምሳኻ ርክብ ከየቋረጸ፡ ናብ ስራሕ ኣብ ናይ ምምላስ ውጥንካ
ኪድግፈካ ኣለዎ።

ዳግመ-ስራሕ
ግዴታታት?
25 ወይ ልዕሊኡ ናይ ምሉእ ጊዜ ኰነ ስሩዕ ከፊላዊ ጊዜ ሰራሕተኛታት
ዘለዉዎም ኣስራሕቲ፡ ቅድሚ ማህሰይቶም ኣብ ስራሕ ብውሑዱ ንተኸታታሊ
12 ኣዋርሕ ንዝጸንሑ እተሃሰዩ ሰራሕተኛታት እንደገና ኬስርሕዎም ሕጊ የገድድ።
ብዛዕባ ግዴታታት ዳግመ-ስራሕ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ብኽብረትካ
ኣብ www.wcb.mb.ca ኣብ ትሕቲ ሃብቲታት ርአ፡ ወይ ቅዳሕ ንእሽቶ
መወከሲ መጽሓፍ (pamphlet) ግዴታታት ዳግመ-ስራሕ ንምጥላብ፡ ብ
204-954-4321 ወይ ብናጻ ኣገልግሎት ተሌፎን 1-855-954-4321 ደውል።

ኣላዪኻ ብኸመይ
ኪሳተፍ ኣለዎ?
• ኣላዪኻ ናብ ስራሕ እትምለሰሉ ሰሌዳ ጊዜ ኣቐሚጡ፡ ንድሩትነታትካ
ዚምልከት ሓበሬታ ኪህብ ኣለዎ።

• ሰሌዳታት ጊዜ ናብቲ እተመሓየሸ ዕማማት ኰነ ሰዓታት ስራሕ ቀልጢፍካ
ብውሑስ ኵነት እትምለሰሉ ዕለት ይሕብሩ።

• ኣላዪኻ ንድሩትነታትካ ዚምልከት ሓበሬታ ምስ ኣስራሒኻ ዚለዋወጥ ንስኻ
ፈቓደኛ ምስ እትኸውን ጥራይ እዩ።

