
መቅሰልት ረፖርት  
 መግባር



wcb.mb.ca
እዚ ሕትመት ንሓፈሻዊ ሓበሬታ ጥራሕ እዩ ዘዋሃብ፡፡

ናይ ማኒቶቢያ ናይ ካሕሳ ኣዋጅን መምረሒን ከምኡዉን ናይ WCB ሕጋጋት ንመትካታን መሰልካ  
ናይ መሕታት ኣሰራራሓ ናይ መጨረሻ ዉሳኔ ዋሃቢ እዩ፡፡

ኣገዳሲ

• ኣብ ሰራሕ መቅሰልሰት እንተጋጠሙካ መብተኻ 
ንመሕታት ተቐእል እኻ፡፡ ኣሰራሒኻ ንኻይ ተሓቲት 
እንተሓቲቱካ ገብን እዩ፡፡

• መሰልካ ረፖርት በመግባርካ ፅጊም እንታጋጠሙካ፤ 
ናይ ሰራሕ ሕጋታት ዘካታተሉ መሳረሕትኛ ንኽ 
ሕጉዙካ ኣብዚ ኣሉዎ፡፡ በዚ ሰልክ ድወል   
204-888-8081፣ ናፃ ሰልክና  
1-844-888-8081 ወይ ድማ ኢሜል   
Compliance@wcb.mb.ca.



ናይ መቅሰልት  
	 ረፖርት
ዋላ ሓዲ ሰብ መቅሰልት ንኻጋጠሙ ተፅቢትና እንተዣይኩነ፤ 
ነገር ግን ኣብ ሰራሕ ቦታ ብዙሕ መቅሰልት ያጋጥም እዩ፡፡ 
ኣብ ዛጋጠመሉ ግዜ ናይ ሰራሕተኛታት ካሕሳ ቦርድ (WBC) 
ንመሒጋዝ ኣብዚ ይረኪቡ፡፡

ንሕና ኣብ ናይ ሰራሕትኛታት ካሕሳ ቦርድ ዘሊና ኣብ ሰራሕ ቦታ 
ዛጋጥም መቀሰልትን ኣብ ሰራሕትኛታትን ቤተሰቡም ዛሰዒቡ 
ነገራት ንረዳእ እና፡፡ ሰለዚ መቀሰልት ረፖርት መግባር ሰሉጥ 
ንምግባር ንፂዒር እና፡፡



እንታይ

ንምግባር 
	 ተዲሊ...

1  በዘተኻኣሊ መጠን በኁጹጽ ንሓላፈኻ ሓብር፡፡ ኣብ ሰራሕ ቦታ 
ሓላፈነትካ በትክክል መትግባር እንተዛይክእልካ፤ ንሓለፈኻ 
ተካሉም ምሰ ሓሸካ ናብ ሰራሕ ናይ መመላሰ ኣሰራራሓ 
መሂላዎ ሕቲት፡፡

2  በሁጾጽ ናይ ሕክሚና ረዲኤት ንምርካብ ሞክር  aከምኡዉን  
ሕክምና ንዘሂቢካ ባዓል ሙያ ኣብ ሰራሕ ቦታ ክምዘቁሰልካ 
ሓብሩ መንጋርካ ኣረጋገፅ፡ ናይ ሕክምና ረዲኤት ዘሂቢካ 
በዓል ሙያ ናይ ሓለፍኻ ናብ መመላሰ ፖሮግራም መሂላዉን 
ዘይመሂላዉን ከፈሊጥ ኣሉዎ፡፡

3  በመቅሰልት ምክንያት  ካብ ሰራሕ እንተብኽርካ፤ ናብ WCB  
በሁፁጽ ድወል፡ በ 204-954-4100, ድወል፤ ወይ ድማ 
በናፃ ሰልክ  1-855-954-4321 (ካብ ሰዓት 8፡00 
ቅድሚ ቀጥረ ክሳብ ሰዓት 7፡00 ድሕረ ቀጥረ ካብ ሶኔ ክሳብ 
ዓርቢ) ክምኡዉን ናይ መቀሰልትኻ ዝርዝር ሓበሬታ ንካሕሳ 
ኣፃራየ ኣግልገሉት ሃብ፡፡ ወክልና



ኣብ ተድወሊሉ ግዜ እዚዩም ዘሰዕቡ ሓበሬታት ይሁሉዉኻ፡
• ናይ ማሕበራዊ ኢንሹራንሰ ቁፅረኻ
• በዓል ተሸዓተ ቁጽረ ናይ ባዕልኻ ናይ ሕክምና መለየ ቄፅረ
• መቅሰልት ምሰ ዛጋጠምካ ዘኸድካሉ ናይ ሕክምና በዓል  

ሙያ ሸም
• ሓበሬታ በዛዕባ ማሂያኻ ክም መጠን ክፊሊት

በዛዕባ መቅሰልቲኻ እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ምሰ ሃብካ፡ መሰልካ 
ተሓቲሉ ፉሉይ ቁጽረ ከዋሃቢካ እዩ፡ ከምኡዉን ጉዳይካ ንዘክታትል 
ሰብ ቁፅረን ሸምን ከዋሃቢካ እዩ፡፡ እዚ ሰብ ናይ WCB ሰራሕትኛ 
ኩይኑ መሰልካ ኣብ መረገጋጽ መሳኻ ዘሰረሕን ዝኹኑ ሕቶ 
እንተሃሊዩካ ድማ ተሓቱ ሰብ እዩ፡፡

መቅሰልትኻ ንመሕካም ታዉጾ ወፃኢታት እነተሃሊዩካ ኩለን 
ኦረጅናል ናብ ክፈሊት ወረቃቀትኻ ሕዝኻ ምሰ ዘተመድብልካ ሰብ 
ተማኽር፡፡



ኣሰራሒኻ

ከግብሩ ዘሉዉም
	 ነገራት...

ኣሰራሒኻ መቅሳልካ ምሰ ፈሊጢ ኣብ ዉሸጥ ሓሞሸት መዓልት 
መቅሰልቲኻ ን WCB ናይ መሒባር ሓላፈነት ኣሉዎ፡፡ ኣሰራሒኻ 
መቅሰልት ኣብ ዘጋጢሚካ መዓልት ክፊሊት መሉ በመሉ ከክፈሊካ 
ይግባእ፤ ናይ ዘነብርካሉ መዓልት ጥራሕ ዛይኩነ ማለት እዩ፡፡

ኣሰራሒኻ ኣብ ሰራሕ ቦታ ዘጋጥም መቅሰልት ረፖርት ዘገብረሉ 
ብዙሕ መንገድታት ኣሉዎ፡

1  ናይ WCB መረቢብ ሓበሬታ መምልከቲ ቅጽ በመጠቃም 
ቀጥታ ብኢለክተሮነክሰ ከሕብሩ ይኽእሉ እዩም፡፡

2  ናብ ናይ WCB መምልከተ ማቅረቢ ማእክል በሰልክ ቁጽረና 
204-954-4100 በመጠቃም ወይ ናይ ናፃ ሰልክ 
1-855-954-4321፡፡

3  ናይ WCB ናይ ሰራሕትኛታት መቅሰልት ረፖርት መቅረቢ  
ቅፅ በመጠቃም ወይ ድማ ናይ WCB ፋክሰ ቁጽረ   
204-954-4999 በመልኣኽ ወይ በናፃ ሰልክ ቁፅረ 
1-877-872-3804, ወይ ድማ ፓሰጣ ናብ  
333 Broadway፤ Winnipeg፤ MB R3C 4W3

wcb.mb.ca



ሕክምና ዘሃቢካ 

በዓል ሙያ
ከግብሩም
 ዘሉዎ ነገራት...

ኣብ ሰራሕ ንዛጋጢምካ መቅሰልት ንመሕካም ኣብ ተህድሉ ግዜ፤ 
ሕክምና ዘሃቢካ ባዓል ሙያ ዘግበሩም ነገራት፤

• ናይ WCB ሕክምና ኣግልገሉት ረፖርት ቅጽ መምላእ  
ክምኡዉን

• ናብ WCB በ 204-954-4999ፋክሰ ምግባር ወይ በናጻ 
ሰልክ ቁጽረ 1-877-872-3804 መድዋል፡፡

ናይ ሕክምና ዋሃቢ ረፖርት በ WCB at 333 Broadway፤ 
Winnipeg፤ MB R3C 4W3 ፖሰጣ ኣድራሻ መልኣኽ ይክኣል 
እዩ፡፡





WCB

ዘግበሩም
	 ነገራት...
WCB በዛዕባ መቅሰልቲኻ ሓበሬታ ምሰ ረኺቢ፡ ናይ ካሕሳ ፋይል 
ይክፈት ክምኡዉን ዛዕባኻ ዘክታትል ብሰብ ይመድብ፡፡

WCB ኣሰዒቡ

• መቅሰልት ኣብ ሰራሕ ዛጋጢሚካ ምኻኑ መረገጋጽን ሕክምና 
ንዘሃቢካ ኣካል በዛዕባ ቁሰሊኻ መጠን መሕታትን መረገጋጽን

• ክተረኽቡም ዘሊካ ጥቅሚታት መወሳን

• በዛዕባ ካሕሳኻን ዉሳኒኡን ዘመልከት ናዓኻ ምሕባር ከምእዉን 
ካሕሳኻ ማዓሰ ከተረኽብ ከም ትኽእል ምሕባር፡፡



በመቅሰልት
ምክንያት ኣብ ድቀፅሉ ግዜ

ከተግብሩም 
ዘሊካ ነገራት...

1  ናይ ሕክምና በዓል ሙያ ዘሃቢካ ሕከምና በሙሉ መክትታለን 
ኣብ ኩሉም ናይ ሕክምና ቁፂሩ መረኻብ፡

2  ምሰ ኣሰራሕትኻ ዘሉካ ረክክብ መቅጻልን ናይ ጠዕና ኩነታትካ 
መሕባር ክምኡዉን ናይ ሰራሕ መዓሰ ከተመሊሰ ክምተኽእል 
ምሕባር፡፡

3  ምሰ ዘተመድብልካ ሰብ ቅጻሊ ረኪባት መግባር ክምኡዉን ናይ 
ሰራሕ መዓሰ ከተመሊሰ ክምተኽእል ምሕባር፡፡



በዛዕባ WCB ሓፈሻዊ  
ሓበሬታ

• ሰራሕካ ንናይ WCB ኢንሹራንሰ ጠቅሚታ ይኽፈል- ካብ 
ማሂያኻ ኣይቁረጽን ከምኡን ካብ ናይ ግብረ ግ,ገንዘብ 
ኣይክፈልን፡፡

• WCB በቦርድ ዘመሓድር ኩይኑ ገለልትኛ ዘኹነ ናይ ቦርድ 
ዳይረክተር ይሂሉዎ፤ ሰለሰት ናይ ሰራሕኛታትተወክልት፤ ሰለሰት 
ናይ ኣሰራሕት ተወክልትን ከምኡዉን ሰለሰት ካብ ሕዝብ መሰል 
ተሓላኽት ይሁሉዎ፡፡

• WBC ፁፉፍ፤ ቅልጡፈን፤ ቀላለን፡ ሕብሓቤ ዘሙሉኡን፡ 
ቀኑዒን ቀልጠነት ኣግልገሉት ይሂብ፡፡
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ማኒቶባ ናይ ሰራሕተኛታት ካሕሳ ቦርድ
The Workers Compensation Board of Manitoba 

333 Broadway፤ Winnipeg፤ MB R3C 4W3

በዚሰዕብ ኢሜይል 
wcb@wcb.mb.ca

ንዘተወሳኺ ሓበሬታ እዚ ዘሰዕብ መርበብ ሓበሬታ ተወክሰ 
www.wcb.mb.ca

ወይ በዘሰዕብ ሰልክ ድወል 
204-954-4321

ወይ በዘሰዕብ ናጻ ሰልክ 
1-855-954-4321

ናይ ሰራሕ ቦታ ድሕንነት ናይ ኩሉ ሰብ ሓላፈነት እዩ 
መቅሰልት መከለኻል ንኣሰራሕን ሰራሕትኛን ኣገዳሲ እዩ፡ ንዘበሊጺ ሓበሬታ 

ዘሰዕብ ኣድራሻ መጠቃም ይካኣል፡

safemanitoba.com
ወይ በዚ ሰልክ ድወል 204-957-SAFE (7233) in Winnipeg 

ወይ 1-855-957-SAFE (7233) ዉጺእ ዘበሊ Winnipeg

እሙን ዘኹነ መሓዛ ኩይኑ፤ ናይ ሎሚ ድሕነት ኣራጋገጾ መጻኢን ዉሑጽ ይግበር፡፡  

ሕግ ዛይምኽባረን ብልጮዉንት ረፖርት ንምግባር
ድወልl 204-888-8081 ወይ በናጻ ሰልክ  1-844-888-8081 

Email Compliance@wcb.mb.ca


