
ሽፋንና ጥቅማ 
ጥቅሞች



wcb.mb.ca

ይህ ህትመት የቀረበው ለጠቅላላ መረጃ ብቻ ነው፡፡ 
የማኒቶባ የሰራተኞች የማካካሻ ክፍያ ህግና ደንቦች (The Workers Compensation Act) እና 
የደብሊዩሲቢ ፖሊሲዎች ሽፋንና የጥያቄ አስተዳደርን የመወሰን የመጨረሻ ስልጣን አላቸው፡፡ 



ሽፋንና ጥቅማ 
ጥቅሞች
ማንም ሰው በስራ ላይ ጉዳት ያጋጥመኛል ብሎ አያስብም፣ 
ሆኖም በሁሉም ሰው ላይ በአብዛኛው የስራ ቦታ ላይ ጉዳቶች 
ያጋጥማሉ፡፡ እንደ አጋጣሚ ለእርስዎ የደብሊዩሲቢ ሽፋን 
አለልዎ፡፡ በስራ ላይ ጉዳት የሚያጋጥምዎ ከሆነ የሚፈልጉት 
የመድን ዋስትና እንዳለልዎ ይወቁ፡፡

እርስዎ በስራ ላይ እያሉ ጉዳት በሚያጋጥምዎት ወቅት የመድን 
ሽፋን እንዲኖርዎ ለማረጋገጥ አሰሪዎ አጠቃላይ የሰራተኞች ካሳ 
አረቦን ይከፍላል፡፡ አሰሪዎ በተጨማሪም እርስዎ በስራ ላይ 
እያሉ ጉዳት ባጋጠምዎት ቀን በቀኑ ጉዳት እስከደረሰብዎ ጊዜ 
ለሰሩት ስራ ብቻ ሳይሆን የሙሉ ቀን ክፍያ መክፈል አለበት፡፡

እርስዎ በስራ ላይ እያሉ ጉዳት የሚደርስብዎ ከሆነ 
የደብሊዩሲቢ ሽፋን ከፊል የጉልበት ዋጋዎትን የሚከፍል 
ከመሆኑም በተጨማሪ የጤና እንክብካቤ ወጭዎን ይከፍላል፡፡



የደብሊዩሲቢ 
(WCB) ሽፋን 

ምንድነው?

ከታች ጉዳት ለሚደርስባቸው ሰራተኞች የሚቀርቡ ጥቂት 
ጥቅማ ጥቅሞች ምሳሌዎች ተመልክተዋል፡፡ ከሚከተሉት ውስጥ 
በየትኛውም ሽፋን ውስጥ ስለመካተትዎ ልዩ መረጃ ለማግኘት 
የደብሊዩሲቢ (WCB) የግንኙነት ሰራተኛዎትን ያነጋግሩ፡፡

•  የጉልበት ዋጋ ማጣት

•  የህክምና እንክብካቤና የመድሀኒት ወጪዎች

•  የጥርስ ህክምና

•  የክራይፕራክቲክ ወይም ፊዚዮቴራፒ ህክምናዎች

•  የሙያ ማሻሻያ አገልግሎቶች

•  ለቋሚ ጉዳቶች የሚከፈሉ ክፍያዎች ጠቅላላ ድምር

•  ጡረታዎች

•  የሞት ጥቅማ ጥቅሞች



ያልተከፈሉ የጉልበት ዋጋዎች

•  ደብሊዩሲቢ (WCB) ያልተከፈሉዎትን የጉልበት ዋጋዎችን 
ጉዳት ከደረሰብዎ ቀን በኋላ ካለው የሚቀጥለው ቀን ጀምሮ 
መክፈል ይጀምራል፡፡

•  በነበርዎት አቅም ማግኘት በሚችሉት ገቢ ላይ ለደረሰብዎ 
ኪሳራ 90% ያህሉ የተጣራ ኪሳራ ክፍያ ይሰጥዎታል፡፡ 
በአንዳንድ ሁኔታዎች የእርስዎ የጉልበት ዋጋ ኪሳራ በማግኘት 
አቅምዎ ላይ በደረሰብዎት የተጣራ ኪሳራ 100% ወይም 
በተጣራ የደብሊዩሲቢ የተዘጋጀ ዝቅተኛ አመታዊ የገቢ 
ደረጃ 100% ሊሰላ ይችላል፡፡ የበለጠ መረጃ ለማግኘት 
የጥቅማ ጥቅሞች መመሪያ መረጃ ቅጽን ከ wcb.mb.ca ላይ 
ይመልከቱ፡፡

•  የእርስዎን የገቢ መጠን እና እንደ ገቢ ግብር፣ ሲፒፒ እና ፒአይ 
ያሉ ተቀናሾችን ቀንሰን ወስደን የተጣራ (ወይም ወደ ቤትዎ 
የሚገባውን የገንዘብ መጠን) 90% ወይም 100% ስሌት 
እንሰራለን፡፡ የገቢ ግብር ተቀናሾች በጋብቻ ሁኔታና በእርስዎ 
ስር በሚተዳደሩ አባላት ብዛት ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ ጥቅማ 
ጥቅምዎ በተጨማሪም እንደ የትርፍ ሰአት ገቢ፣ ጉርሻዎች፣ 
አልፎ አልፎና በቋሚነት የሚከፈሉ ክፍያዎች፣ እና የግል ስራን 
ጨምሮ ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ ባሉ ሌሎች ምክንያቶች 
የተነሳ ሊቀየር ይችላል፡፡

•  የደብሊዩሲቢ ጥቅማ ጥቅሞች ከግብር ነፃ ናቸው፣ በመሆኑም 
ሊያገኟቸው በሚችሏው የግብር ጥቅማ ጥቅሞች ልክ የሆነ 
የገንዘብ መጠን እንቀንሳለን፡፡

•  በመጨረሻም ከስራ ውጭ በሚሆኑበት ወቅት ሌላ የመድን 
ሽፋን እቅድ ያልዎ ከሆነ በማግኘት አቅምዎ ላይ በደረሰብዎ 
ጉዳት ምክኒያት ለሚያጋጥምዎ የተጣራ ኪሳራ የትኛውንም 
ከ 100% በላይ ክፍያ ከተቀበሉ ክፍያው ከደብሊዩሲቢ 
(WCB) ከሚያገኙት ክፍያ ላይ ይቀነሳል፡፡ ይህን ተጨማሪ 
ሽፋን ለደብሊዩሲቢ (WCB) የግንኙነት ሰራተኛዎ ማሳወቅ 
የእርስዎ ኃላፊነት ነው፡፡



ሌሎች ወጭዎች

በስራ ላይ እያሉ ጉዳት የሚደርስብዎ ከሆነ ወደ ሆስፒታል መሄድ 
ሊጠበቅብዎ ወይም መድሀኒቶች ማሳዘዝ ሊያስፈልግዎ ይችላል፡፡

እነዚህ ወጪዎች በስራ ቦታዎ ላይ ካጋጠምዎ ጉዳት ጋር ቀጥተኛ 
ግንኙነት የሚኖራቸው ከሆነ ደብሊዩሲቢ (WCB) ክፍያቸውን 
ሊፈጽም ይችላል፡፡ ወጪዎችዎ በደብሊዩሲቢ (WCB) ሽፋን 
ስለማግኘታቸው ለመወሰን የደብሊዩሲቢ የግንኙነት ሰራተኛዎትን 
ጠይቀው ያረጋግጡ፡፡

ሽፋን የተሰጣቸው የጤና እንክብካቤ ወጭዎች የሚከተሉትን 
ያጠቃልላሉ፡

•  የሆስፒታል ወጭዎች

•  መድሀኒቶች (ትእዛዞችን ጨምሮ)

•  የጥርስ ህክምና

•  ሰው ሰራሽ እጅ ወይም እግር፣ ብሬስ፣ መራመጃ ክራንቾች፣ 
የጆሮ መርጃ መሳሪያዎችና ሌሎች መርጃ መሳሪያዎች

•  ኦርቴቲክስ ወይም ጫማዎች

•  ፕሮስቴቲክስ፣ መነጽሮች ወይም ዴንቸሮች ጉዳት 
የሚደርስባቸው ከሆነ የእነዚህ የምትክና ጥገና ወጪ

•  በስራ ቦታ ላይ ጉዳት ሲያጋጥም ለተጎዱ ልብሶች የሚከፈል 
የምትክ ወጪ

•  ለህክምና የሚጓዙ ከሆነ የመጓጓዣና የመኖሪያ አበል ክፍያዎች



የቋሚ አካል ጉዳት ክፍያዎች

በስራ ቦታ ላይ በሚደርስብዎ ጉዳት ምክንያት ቋሚ የሆነ የአካል 
ጉዳት የሚያጋጥምዎ ከሆነ ከጉልበት ዋጋ ኪሳራ ክፍያዎ በተጨማሪ 
ጠቅላላ ክፍያ ይከፈልዎታል፡፡

ክፍያው በደረሰብዎ ጉዳት ምክንያት በሚመጣ በየትኛውም ተግባር 
ላይ በሚደርስ ኪሳራ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡



ደብሊዩሲቢ (WCB) ሌሎች 
አገልግሎቶችንም ያቀርባል፡፡

ወደ ስራ አገልግሎቶች መመለስ
ደብሊዩሲቢ እርስዎ ወደ ስራ ለመመለስ የሚያስፈልግዎትን ድጋፍ 
እንዲያገኙ ለማድረግ ከእርስዎ ጋር አብሮ ይሰራል፡፡ ወደ ስራ 
መመለስ አሰሪዎና በአንዳንድ ሁኔታዎች የእርስዎን የሰራተኛ ማህበር 
ተወካይ ጨምሮ እርስዎና የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን የሚያሳትፍ 
የታቀደ አሰራር ሂደት ነው፡፡ የስራ ቦታዎ የስራ መመለሻ ፕሮግራም 
ሊኖረው ይችላል፡፡

የሙያ ማሻሻያ አገልግሎቶች፡፡
የደረሰብዎ ጉዳት ባስከተለብዎ ተጽእኖዎች የተነሳ ከዚያ በኋላ 
ከአሰሪዎ ጋር መስራት የማይፈልጉ ከሆነ በደብሊዩሲቢ አማካኝነት 
የሙያ ማሻሻያ አገልግሎት የማግኘት መብት አልዎት፡፡

የሙያ ማሻሻያ ስራ ችሎታዎችዎን ወደሚያከበር የስራ ቅጥር 
መመለስ እንዲችሉ ድጋፍ ያደርግልዎታል፡፡ ይህም ከመልሶ ቅጥር 
እስከ መልሶ ስልጠና በሚደርሱ የተለያዩ አገልግሎቶች አማካኝነት 
እርስዎ አማራጭ ስራ እንዲያገኙ ድጋፍ ማድረግን ያጠቃልላል፡፡

የመልሶ ቅጥር ግዴታዎች
ከጥር 1/2007 ጀምሮ ተፈፃሚ የሆነው ህግ 25 ወይም ከዚያ 
በላይ የሙሉ ሰአት ወይም ቋሚ ሰራተኞች ያሏቸው አሰሪዎች 
ጉዳት ካጋጠማቸው ጊዜ በፊት ላሉት ቢያንስ 12 ተከታታይ ወራት 
ለእነርሱ ይሰሩ የነበሩ ጉዳት የደረሰባቸው ሰራተኞችን መልሰው 
እንዲቀጥሩ ይጠይቃል፡፡ የመልሶ ቅጥር ግዴታዎችን በተመለከተ 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ wcb.mb.ca ን ይመልከቱ 
ወይም በስልክ ቁጥር 204-954-4321 ይደውሉ ወይም የመልሶ 
ቅጥር ግዴታዎች (Re-employment Obligations) በራሪ ጽሁፍ 
ቅጂን ለማግኘት በ 1-855-954-4321 የነጻ ጥሪ መስመር 
ይደውሉ፡፡



የሚዛናዊ አሰራር ጽ/ቤት
የሚዛናዊ አሰራር ጽጽቤት በደብሊዩሲቢ ውስጥ ሚዛናዊ የሆነ 
አሰራር መኖሩን ለማረጋገጥ የሚሰራ ገለልተኛ ጽ/ቤት ነው፡፡ ጽ/
ቤቱ በደብሊዩሲቢ ውስጥ ለሚነሱ ጉዳዮች መፍትሄ ለመስጠት 
እና ደብሊዩሲቢ የአገልግሎት ጥራቱን እንዲያሻሽል ለማድረግ 
ጉዳት ለደረሰባቸው ሰራተኞች በእነርሱ ስር ለሚተዳደሩ አባላት 
እና አሰሪዎች እንደ እንባ ጠባቂ ሆኖ ያገለግላል፡፡ ጽ/ቤቱን 
በስልክ ቁጥር 204-954-4467 ወይም በነፃ የጥሪ መስመር 
1-855-954-4321 ማግኘት ይቻላል፡፡  

የጥያቄ መዝገብ ቅጂዎች
ደብሊሲቢ ጥያቄዎትን ለመቀበል ወይም ላለመቀበል የመጀመሪ 
ውሳኔ ከሰጠ በኋላ የጥያቄ መዝገብዎን ቅጂ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ 
የደብሊዩሲቢ (WCB) ግንኙነት ሰራተኛዎትን ይጠይቁ ወይም 
በ 204-954-4453 ለእኛ የመዝገብ ማግኛ መምሪያ ይደውሉ፡
፡ በተጨማሪም አሰሪዎችና አማካሪዎች የመዝገብ ኮፒዎችን መጠየቅ 
ይችላሉ፡፡ በመጀመሪያ ዙር ወቅት የመዝገብ ኮፒዎች ያለ ክፍያ 
ይሰጣሉ፡፡

ይግባኞች
እርስዎ ባቀረቡት ጥያቄ ላይ በደብሊዩሲቢ (WCB) በተሰጡ 
ውሳኔ(ዎች) ላይ ይግባኝ ማለት የሚፈልጉ ከሆነ በመጀመሪያ 
በውሳኔው ላይ ከደብሊዩሲቢ የግንኙነት ሰራተኛዎ ጋር ውይይት 
ያድርጉ፡፡ እርስዎ አሁንም በውሳኔው ላይ የማይስማሙ ከሆነ 
መደበኛ፣ ባለሁለት ደረጃ የይግባኝ አቀራረብ ሂደት አለልዎ፡፡

የመጀመሪያው የይግባኝ ደረጃ የሚሆነው የምርመራ ጽ/ቤት ነው፡፡ 
የምርመራ ቅጽ (ከ wcb.mb.ca ይገኛል) ለማግኘት (Request for 
Review) ጥያቄ ካቀረቡ በኋላ ይግባኝዎን የሚያይ የምርመራ ጽ/ቤት 
ይመደባል፡፡



አሁንም በውሳኔው የማይደሰቱ ከሆነ ለደብሊዩሲቢ (WCB) 
ይግባኝ ኮሚሽን ይግባኝ ማለት የሚችሉ ሲሆን ይህም የመጨረሻ 
የይግባኝ ደረጃ ነው፡፡ ይግባኝዎን ሰራተኞችን፣ አሰሪዎችንና 
የማህበረሰቡን ጥቅም ለሚወክለው ሶስት ኮሚሽነሮችን ለሚይዘው 
ቦርድ በጽሁፍ ወይም በአካል ተገኝተው ማቅረብ ይችላሉ፡፡ 
ይግባኞች በእርስዎ ወይም ከፈለጉ በተወካይዎ ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡

ለምርመራ ጽ/ቤት ወይም የይግባኝ ኮሚሽን ይግባኝ ለማለት 
እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ ከሰራተኛ አማካሪ ጽ/ቤት ጋር ግንኙነት 
ማድረግ ይችላሉ፡፡ የሰራተኛ አማካሪ ጽ/ቤት በተጨማሪም 
የደብሊዩሲቢን ጉዳዮች ወይም ውሳኔዎች በተመለከተ ምክር እና/
ወይም ገለልተኛ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል፡፡

Worker Advisor Office (የሰራተኛ አማካሪ ጽ/ቤት)
406 – 401 York Avenue
Winnipeg, MB R3C 0P8
ስልክ ቁጥር 204-945-5787
ፋክስ 204-948-2020



ደብሊዩሲቢን (WCB) የተመለከተ 
ጠቅላላ መረጃ

•  አሰሪዎ ሁሉንም የደብሊዩሲቢ መድን ዋስትና ጥቅማጥቅሞች 
ክፍያ ይከፍላል - ጥቅማ ጥቅሞቹ ለእርስዎ ከሚከፈልዎት 
ክፍያ ላይ የማይቀነሱ ከመሆኑም በተጨማሪ በዶላር ግብር 
አይጣልባቸውም፡፡

•  ደብሊዩሲቢ (WCB) የሚተዳደረው ገለልተኛ የቦርድ 
ሰብሳቢ፣ ሶስት የሰራተኞች ተወካዮች፣ ሶስት የአሰሪዎች 
ተወካዮች እና ሶስት የማህበረሰብ ጥቅም ተወካዮችን በያዘ 
የዳሬክተሮች ቦርድ ነው፡፡

•  ደብሊዩሲቢ (WCB) ፈጣን፣ ቀላል፣ እንክብካቤ ሰጪ፣ 
ትክክለኛና ግልጽ አገልግሎት ያቀርባል፡፡

•  በስራ ላይ እያሉ ጉዳት የሚደርስብዎ ከሆነ ለደብሊዩሲቢ 
(WCB) ጥያቄ የማቅረብ መብት አልዎት፡፡ አሰሪዎ ጥያቄ 
እንዳያቀርቡ ሊጠይቅዎ አይችልም፡፡
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እኛን እንዴት ማግኘት ይችላሉ
Workers Compensation Board of Manitoba 

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

በሚከተለው የኢሜል አድራሻ ይፃፉልን

wcb@wcb.mb.ca

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ድረገጽ ይጠቀሙ

www.wcb.mb.ca

ወይም በሚከተለው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን

204-954-4321

ወይም በሚከተለው የነፃ ጥሪ መስመር ይጠቀሙ

1-855-954-4321

የኤስኤኤፍኢ ስራ የእያንዳንዱ ሰው ኃላፊነት ነው፡፡
ጉዳቶችን መከላከል ለአሰሪዎችም ሆነ ሰራተኞች መልካም ነው፡፡ 
የበለጠ ትምህርት ለማግኘት የሚከተለውን ድረገጽ ይመልከቱ

safemanitoba.com
ወይም ዊኒፔጅ ውስጥ በ 204-957-SAFE (7233) 

ይደውሉ፣ ወይም ወይም ከዊኒፔጅ ውጭ በ 
1-855-957-SAFE (7233) ይደውሉ

ታማኝ አጋር፣ ለዛሬ ዋስትና የሚሰጥና ደህንነቱ የተረጋገጠ ነገን የሚገነባ፡፡

ማጭበርበርና አለመሟላትን ሪፖርት ያድርጉ፡፡
በስልክ ቁጥር 204-888-8081 ወይም የነጻ 

ጥሪ መስመር 1-844-888-8081 ይደውሉ፡፡
በኢሜይል Compliance@wcb.mb.ca መልእክት ይላኩ


