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

የጤንነት ሁኔታ
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

ጉዳይ ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት
ምን ማድረግ አለብዎ?
ወደ ስራ ለመመለስ ያቀዱበት ጊዜ እርስዎ ባሰቡት መሰረት እየሄደ እንዳልሆነ
የሚያምኑ ከሆነ ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ፣ ደብሊዩሲቢ እና ለአሰሪዎ
ስለሁኔው ያሳውቁ፡፡

ደብሊዩሲቢ (WCB) መሳተፍ
ያለበት እንዴት ነው?
• የእርስዎ የደብሊዩሲዲ WCB የግንኙነት ሰራተኛ የእርስዎን
የአርቲደብሊዩ እቅድ ይቆጣጠራል እንዲሁም እርስዎ የጉልበት ዋጋ ኪሳራ
ክፍያዎትን እንዲያገኙ ድጋፍ ያደርጋል፡፡

• የእርስዎ የደብሊዩሲዲ (WCB) የግንኙነት ሰራተኛ እርስዎ
ለአርቲደብሊዩ እቅድዎ ድጋፍ የሚያስፈልግዎ ከሆነ ድጋፍ በመስጠት
የሚሳተፍ ሲሆን - እኛ እርዳታ ልናደርግልዎ ዝግጁ ነን፡፡

www.wcb.mb.ca

ወይም በሚከተለው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን

204-954-4321

ወይም በሚከተለው የነፃ ጥሪ መስመር ይጠቀሙ

1-855-954-4321

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
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
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ሲሻሻል

ወደ ስራ መመለስ

ወደ ስራ መመለስዎ
እንዲያገግሙ ይረዳዎታል፡፡
በስራ ቦታ ላይ ከሚያጋጥም ጉዳት በኋላ ወደ ስራ መመለስ ከስራ
ቦታዎ ጀምሮ ጉዳት ከደረሰብዎ ወይም ከታመሙ በኋላ ድጋፍ
ለማድረግ ደረጃ በደረጃ የሚካሄድ ሂደት ነው፡፡ የመጀመሪያው ደረጃ
ከጉዳትዎ እንዲያገግሙ የሚረዳዎትን እርዳታ ለማግኘት የሚፈልጉትን
የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ማግኘት ነው፡፡ ቀጣዩ ደረጃ ወደ ስራ
የሚመለሱበትን እቅድ (አርቲደብሊዩ) ማዘጋጀት መጀመር ነው፡፡ በአካልና
ደህንነት የሚቻል ሆኖ ሲገኝ ወዲያውኑ ወደ ስራ መመለስ እንዲያገግሙ
ይረዳዎታል፡፡
በአብዛኛው አሰሪዎ እርስዎ ወደ ስራ የሚመለሱበትን ሂደትን ከእርስዎና
የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር በጋራ ያዘጋጃል፡፡ ከደብሊዩሲቢ
(WCB) የግንኙነት ሰራተኛዎ በተጨማሪ የእርስዎ የሰራተኛ ማህበር እና/
ወይም የሙያ ጤናና ደህንነት ኮሚቴ ተወካይ ተሳታፊ ሊሆኑ ይችላሉ፡
፡ እቅድ የሚዘጋጀው የእርስዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ በሚሰጣቸው
አስተያየቶችና እርስዎ ወደ ስራ በሚመለሱበት ወቅት ምን መስራት ይችላሉ
በሚለው ላይ ተመስርቶ ነው፡፡ የእርስዎ የአርቲደብሊዩ (RTW) እቅድ
የስራዎችን ለውጥ ወይም የስራ ሰአቶችን መቀነስን ሊያካትት ይችላል፡፡

የመጀመሪያው ደረጃ ከጉዳትዎ
እንዲያገግሙ እርዳታ ለማግኘት
የሚፈልጉትን የጤና እንክብካቤ
አገልግሎት ማግኘት ነው፡፡

ጥቅማ ጥቅሞች

አሰሪዎ መሳተፍ ያለበት
እንዴት ነው?

ወደ ስራ የመመለስ ፕሮግራም በሚከተሉት ሁኔታዎች ጥቅም ይሰጥዎታል፡

• አሰሪዎ እርስዎ መስራት በሚችሉት ስራ ላይ በመመስረት እርስዎ ወደ

• ከ ጉዳትዎ በአፋጣኝና ሙሉ በሙሉ እንዲያገግሙ ድጋፍ በማድረግ፡፡
• ስራዎ የተረጋጋ እንዲሆን በማድረግ፡፡
• ወደ ስራዎ በፍጥነትና ያለምንም የወደፊት ጥርጣሬ እንዲመለሱ ድጋፍ
በማድረግ፡፡

መሳተፍ የሚችሉት እንዴት ነው?
• በሁሉም ውይይቶች ላይ ስምምነት በሚደረግበት መሰረት በአርቲደብሊዩ
(RTW) እቅድ ላይ ንቁ ተሳትፎን ያድርጉ፡፡

• በሁሉም የጤና እንክብካቤ ቀጠሮዎች ላይ ይገኙ እንዲሁም
•
•

የሚታዘዝልዎትን የህክምና እቅድ በአግባቡ ይከታተሉ፡፡
የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ምን አይነት ስራ መስራት እንደሚችሉ
እንዲገነዘብ እገዛ ያድርጉለት፡፡
ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማዎ ለማሳወቅ ከደብሊዩሲቢ የግንኙነት
ሰራተኛዎና አሰሪዎ ጋር ግንኙነት ያድርጉ፡፡ ይህም እርስዎ ከስራ ቦታዎ
ጋር ግንኙነት እንዲያደርጉ ድጋፍ የሚያደርግልዎት ከመሆኑም በተጨማሪ
አሰሪዎ እርስዎ ከጉዳትዎ በሚያገግሙበት ወቅት መስራት የሚችሉትን ስራ
እንዲያቅድ ድጋፍ ያደርግለታል፡፡

•

ስራ የሚመለሱበትን እቅድ ለማዘጋጀት ከእርስዎና የእርስዎ የጤና
እንክብካቤ አቅራቢ ጋር አብሮ መስራት አለበት፡፡
አሰሪዎ በተጨማሪም ከእርስዎ ጋር ግንኙነት ማድረጉን መቀጠል እና ወደ
ስራ እቅድዎ እንዲመለሱ ድጋፍ ማድረግ አለበት፡፡

የመልሶ ቅጥር ግዴታዎች?

ህጉ 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፡፡ ስለ መልሶ መ?ቀጠር ገዴታዎች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
እባክዎ አቅርቦቶች ሥር በመስመር ላይ www.wcb.mb.caን ይመልከቱ፣
ወይም ስለ መልሶ መ?ቀጠር ገዴታዎች የጽሑፍ resources(መግለጫ
ለማግኘት) በ204-954-4321 ወይም ያለ ክፍ?ያ በ1-855-954-4321
ይደውሉ።

የእርስዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ
መሳተፍ ያለበት እንዴት ነው?
• የእርስዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ እርስዎ ወደ ስራ ስለሚመለሱበት

የጊዜ ሰሌዳ አስተያየት መስጠትና ስለተጣሉብዎ ገደቦች መረጃ መስጠት
አለበት፡፡

• የጊዜ ሰሌዳዎች እርስዎ ደህንነትዎ ተጠብቆ ወደ ተሻሻሉ ስራዎች ወይም
የስራ ሰአቶች በቅርቡ የሚመለሱበትን ቀን ያመለክታሉ፡፡

• የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ እርስዎ ፍቃድ የሚሰጡ ከሆነ ብቻ በአሰሪዎ
ስለተጣሉብዎ ገደቦች የተመለከተ መረጃ ይሰጥዎታል፡፡

