
ጉዳትን
ሪፖርት ማድረግ

በስራ ላይ በስራ ላይ 
ጉዳት ከደረሰብዎ፣ጉዳት ከደረሰብዎ፣
ለመርዳትለመርዳት
ዝግጁ ነን፡፡ዝግጁ ነን፡፡



wcb.mb.ca
ይህ ሕትመት የተዘጋጀው አጠቃላይ መረጃ ለመስጠጥ ብቻ ነው፡፡ የማኒቶባ ሰራተኞች ካሳ ሕግ እና ደንቦች፣ እንዲሁም 

የሰራተኞች ካሳ ቦርድ ፖሊሲዎች ለሽፋንና ካሳ ጥያቄ አስተዳደር የመጨረሻ ስልጣን ያላቸው ናቸው፡፡

ጠቃሚ

• ስራ ላይ ጉዳት ከደረሰብዎ የሰራተኞች ካሳ ቦርድ 
(Workers Compensation Board, 
WCB) ጥያቄ የማቅረብ መብት አልዎት፡፡ ኃላፊው 
የካሳ ጥያቄ እንዳይጠይቁ ከጠየቅዎ ሕገ ወጥ ነው፡፡

• ጉዳትዎን ለሰራተኞች ካሳ ቦርድ ሪፖርት በማድረግዎ 
ችግር ከገጠምዎ የሕግ ማስከበር አገልግሎት 
ሰራተኞቻችን እርስዎን ለማገዝ ዝግጁ ናቸው፡
፡ ይደውሉ 204-888-8081፣ ነጻ መስመር 
1-844-888-8081 ወይም ኢሜይል ይላኩ 
Compliance@wcb.mb.ca፡፡

በስራ ላይ በስራ ላይ 
ጉዳት ከደረሰብዎ፣ጉዳት ከደረሰብዎ፣
ለመርዳትለመርዳት
ዝግጁ ነን፡፡ዝግጁ ነን፡፡



ጉዳትን 
ሪፖርት ማድረግ

ስራ ቦታ ላይ ጉዳ ይደርሳል ብሎ ማንም ሰው አይጠብቅም፣ ነገር 
ግን የስራ ቦታ ጉዳቶች አብዛኛውን ጊዜ ይደርሳሉ፡፡ ሲደርሱ 
የሰራተኞች ካሳ ቦርድ ለመርዳት ዝግጁ ነው፡፡

እኛ የሰራተኞች ካሳ ቦርድ የስራ ቦታ ጉዳቶችና ጉዳቶቹ 
ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው ላይ የሚያደርሱትን ጫና እንረዳለን፡፡ 
በመሆኑም ጉዳት ሪፖርት የማድረጉ ሂደት በተቻለ መጠን ቀላል 
እንዲሆን እንተጋለን፡፡



ምን

ማድረግ 
	 አለብዎ...

1  ለኃላፊው በፍጥነት ይንገሩት፡፡ ስራ ላይ ግዴታዎን መወጣት 
ካልቻሉ ድርጅቱ በሚያገግሙበት ወቅት ሊሰማሩበት 
የሚችሉት ወደ ስራ የመመለስ ፕሮግራም ካለው ኃላፊውን 
ይጠይቁት፡፡

2  ሕክምና በፍጥነት ያግኙ እንዲሁም ለሕግምና አገልግሎት 
ሰጪው በስራ ላይ ጉዳ እንደደረሰብዎ ያሳውቁ፡፡ በተጨማሪ 
የሕክማና አገልግሎት ሰጪው የቀጣሪዎ ወደ ስራ የመመለስ 
ፕሮግራም በተመለከተ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል፡፡

3  በደረሰብዎ ጉዳት ምክንያት ከስራ ከቀሩ በአስቸኳይ ወደ 
ሰራተኞች ካሳ ቦርድ ይደውሉ፡፡ በ 204-954-4321፣ 
ወይም 1-855-954-4321 ነፃ ስልክ መስመር (8:00 
a.m. እስከ 7:00 p.m., ሰኞ እስከ አርብ) ደውለው ለካሳ 
ጥያቄ አገልግሎት ሰራተኛው የጉዳቱ ዝርዝር መረጃ ይስጡት፡፡



ሲደውሉ እባክዎ የሚከተሉትን መረጃዎች ይያዙ:

• የማሕበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን

• ባለዘጠኝ-አሃዝ የግል ጤና መለያ ቁጥርዎን

• ጉዳት ስለደረሰብዎ የታከሙበት የሕክምና አገልግሎት ሰጪ 
ተቋም ስምን

• ስለ ደሞዝዎ መረጃ፣ ለምሳሌ የደሞዝ ዝርዝር ወረቀት፡፡

ስለደረሰብዎ ጉዳት ዝርዝር መረጃ ከሰጡ በኋላ የካሳ ጥያቄ ቁጥርና 
ጥያቄዎን የሚያይ ዳኛ ስምና ስልክ ቁጥር ይሰጥዎታል፡፡ ዳኛው 
የካሳ ጥያቄዎ በተመለከተ ከርስዎ ጋር የሚሰራና ጥያቄ ሲኖርዎ ስልክ 
የሚደውሉለት የሰራተኞች ካሳ ቦርድ ሰራተኛ ነው፡፡

ከጉዳትዎ ጋር በተያያዘ ለመድኃኒት ሲከፍሉ ወይም ሌላ ወጪ 
ሲሸፍኑ ዋናው ደረሰኝ በመያዝ ዳኛውን ያማክሩት፡፡ ወጪዎቹ 
በሰራተኞች ካሳ ቦርድ ሊሸፈኑ ይችላሉ፡፡



ኃላፊዎ

ምን
ማድረግ አለበት...

ኃላፊዎ የስራ ላይ ጉዳት መድረሱን ካውቀ በኋላ በአምስት የስራ 
ቀናት ውስጥ ለሰራተኞች ካሳ ቦርድ ሪፖርት የማድረግ ኃላፊነት 
አለበት፡፡ በተጨማሪ ኃላፊው ጉዳት እስኪደርስብዎት ያለውን ብቻ 
ሳይሆን ጉዳት በደረሰብዎት ቀን ለተያዘልዎት የጊዜ መደብ ምሉውን 
ሊከፍልዎት ይገባል፡፡

ኃላፊዎ በስራ ላይ የደረሰን ጉዳት ወደ ሰራተኞች ካሳ ቦርድ ሪፖርት 
ለማድረግ በርካታ አማራጮች አለው፡፡

1  የሰራተኞች ካሳ ቦርድ ኦንላይን የአደጋ ሪፖርት ማድረግያ 
ማመልከቻን በመጠቀም በኤሌክትሮኒክ ሪፖርት ሊያደርግ 
ይችላል፡፡

2  በ 204-954-4321 ወይም ነፃ የስልክ መስመር  
1-855-954-4321 ወደ ሰራተኞች ካሳ ቦርድ የካሳ ጥያቄ 
አገልግሎት ማእከል መደወል ይችላል፡፡

3  የሰራተኞች ካሳ ቦርድ የቀጣሪዎች አደጋ ማሳወቅያ ቅፅ 
በመሙላት በ 204-954-4999 ወይም ነፃ ስልክ መስመር 

1-877-872-3804 ፋክስ ማድረግ ወይም በዚህ አድራሻ 
333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 ወደ 
ሰራተኞች ካሳ ቦርድ መላክ ይችላሉ፡፡

wcb.mb.ca



የሕክምና

አገልግሎት
ሰጪው
	 ምን ማድረግ አለበት...

በስራ ቦታ ጉዳት ወይም ሕመም አጋጥምዎት ወደ ሕክምና 
አገልግሎት ሰጪ ሲሄዱ አገልግሎት ሰጪው የሚከተሉትን 
ያከናውናል:

• የሰራተኞች ካሳ ቦርድ የሕክምና ሪፖርት መሙላት፣ እና

• በ 204-954-4999፣ ወይም ነፃ የስልክ መስመር  

1-877-872-3804 ወደ ሰራተኞች ካሳ ቦርድ ፋክስ 
ማድረግ፡፡

የሕክምና አገልግሎት ሰጪው ሪፖርት በዚህ አድራሻ 333 
Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 ወደ ሰራተኞች 
ካሳ ቦርድ መላክም ይቻላል፡፡





የሰራተኞች ካሳ ቦርድ

ምን
	 ያደርጋል...
የሰራተኞች ካሳ ቦርድ የስራ ላይ ጉዳትዎ የተመለከተ መረጃ ከተቀበለ 
በኋላ የካሳ ጥያቄ ተከፍቶ ዳኛ ይመደባል፡፡

ከዚህ በኋላ የሰራተኞች ካሳ ቦርድ:

• ጉዳቱ በስራ ቅጥርዎ ምክንያት የደረሰ መሆኑን ያረጋግጣል 
እንዲሁም የጉዳቱን መጠን ምን ያህል እንደሆነ ከሕክምና 
አገልግሎት ሰጪው ያረጋግጣል

• የሚገዳዎት ጥቅማ ጥቅም ይወስናል

• ጥያቄዎት ላይ የተወሰነውን ውሳኔና ጥቅማ ጥቅምና አገልግሎት 
መቼ ማግኘት እንደሚችሉ ለመንገር እርስዎን ያገኝዎታል፡፡



ከስራ ቦታ ጉዳትዎ
በሚያገግሙበት ወቅት

ምን
ማድረግ ይኖርብዎታል...

1 	 የሕክምና አገልግሎት ሰጪው ያወጣልዎትን እቅድ ይከተሉ 
እንዲሁም በቀጠሮ ሁሉ ይገኙ፡፡

2 	 እንዴት እያገገሙ እንደሆነና ወደ ተስተካከለ/አማራጭ ስራ 
ወይም መደበኛ የስራ ኃላፊነትዎ መቼ መመለስ እንደሚችሉ 
እንዲያውቅ ከኃላፊዎ ጋር መገናኘትን ይቀጥሉ፡፡

3  ከዳኛው ጋር መገናኘትዎን በመቀጠ ጉዳትዎ፣ ማገገም እና 
ወደ መደበኛ ስራዎ የመመለስ ችሎታዎ ላይ የሚኖርን ለውጥ 
በተመለከተ ያሳውቅዋቸው፡፡



አጠቃላይ መረጃ ስለ ሰራተኞች 
ካሳ ቦርድ 

• ቀጣሪዎ ሁሉንም የሰራተኞች ካሳ ቦርድ ዋስትና ጥቅማ ጥቅም 
ይከፍላል - ከደሞዝዎ የሚቆረጥ ወይም በግብር ዶላር የሚሸፈን 
አይደለም፡፡

• የሰራተኞች ካሳ ቦርድ የሚተዳደረው በዳይረክተሮች ቦርድ ሲሆን 
ገለልተኛ ቦርድ ሊቀመንበር፣ ሦስት የሰራተኞች ተወካዮች፣ 
ሦስት የቀጣሪዎች ተወካዮችና ሦስት የሕዝብ ጥቅም ተወካዮችን 
ያካተተ ነው፡፡

• የሰራተኞች ካሳ ቦርድ ቀልጣፋ፣ ቀላል፣ እንክብካቤ የተሞላበት፣ 
ትክክለኛና ግልፅ አገልግሎት ለመስጠት ቁርጠኛ ነው፡፡
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እኛን እንዴት ያገኙናልእኛን እንዴት ያገኙናል
የማኒቶባ የሰራተኞች ካሳ ቦርድ 

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

በሚከተለው አድራሻ ኢሜይል ያድርጉልን 
wcb@wcb.mb.ca

ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን ድረ-ገፅ ይጎብኙ 
www.wcb.mb.ca

ወይም በሚከተለው ቁጥር 
204-954-4321

ወይም ነፃ የስልክ መስመር 
1-855-954-4321

ደሕንነቱ የተጠበቀ ስራ የሁሉም ኃላፊነት ነው፡፡ 
ጉዳትን መከላከል ለቀጣሪዎችና ሰራተኞች መልካም ነው፡፡ የበለጠ ለመረዳት 

የሚከተለውን ይጎብኙ:

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

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

ታማኝ አጋር፣ ዛሬን በማረጋገጥ ደሕንነት የተሞላበት ነገን መገንባት፡፡

የማጭበርበርና ሕግ ያለማክበር ድርጊትን ሪፖርት ያድርጉ
በ 204-888-8081 ወይም ነፃ የስልክ መስመር 1-844-888-8081 

ኢሜይል ያድርጉ Compliance@wcb.mb.ca

በስራ ላይ በስራ ላይ 
ጉዳት ከደረሰብዎ፣ጉዳት ከደረሰብዎ፣
ለመርዳትለመርዳት
ዝግጁ ነን፡፡ዝግጁ ነን፡፡


