
ምሕባር 
	 መጉዳእቲ

እንተ ድኣ
ኣብ ስራሕ መጉዳእቲ ,
ኣጋጢሙኩም
ኣብዚ’ለና ክንሕግዘኩም።



wcb.mb.ca
እዚ ጽሑፍ እዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ንምሃብ ተባሂሉ ጥራሕ ኢዩ ቀሪቡ ዘሎ።

ንሸፈነን ምሕደራ ሕቶ-ይግባኣኒን ብዝምልከት ናይ መወዳእታ ስልጣን ዘለዎም   ዓንቀጽ ካሕሳ ሰራሕተኛታት ማኒቶባን 
መምርሒታትን፡ ከምኡ’ውን ናይ WCB ፖሊሲታት ኢዮም።

ኣገዳሲ

•	 ኣብ ስራሕ ጉድኣት እንተ ድኣ ኣጋጢሙኩም ናብ 
ቦርድ ካሕሳ ሰራሕተኛታት (WCB) ከተመልክቱ 
መሰል ኣለኩም። ተቘጻጻሪኹም ከምኡ ከይትገብሩ 
ክሓተኩም ሕጋዊ ኣይኮነን።  

• ናብ WCB መጉዳእቲ በጺሑኒ ኢልኩም 
ብምሕባርኩም ጸገም እንተ ድኣ ኣጋጢሙኩም፡ 
ናይ ኣገልግሎት ምኽባር ሕጊ ኣባላትና ክሕግዙኹም 
ድሉዋት ኢዮም።  በዚ ዝስዕብ ደውሉ፦ 
204-888-8081፡ ዘይክፈሎ መስመር (ቶል ፍሪ) 
1-844-888-8081 ወይ ናብ 

Compliance@wcb.mb.ca.

  እንተ ድኣ
ኣብ ስራሕ መጉዳእቲ 
  ኣጋጢሙኩም
ኣብዚ’ለና ክንሕግዘኩም።



ምሕባር
መቚሰልቲ

ኣብ ስራሕ መጒዳእቲ ክወርዶ ዝጽበ ዋላሓደ ሰብ የለን፡ እንተኾነ ግን 
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ መቚሰልትታት የጋጥሙ ኢዮም።
ከምዚኦም ምስ ዘጋጥም፡ ቦርድ ካሕሳ ሰራሕተኛታት (WCB) 
ክሕግዘኩም ኣብዚ ኣሎ።

ኣብ WCB ዘለና፡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዘጋጥሙ መጉዳእትታት 
ከምኡ’ውን ኣብ ሰራሕተኛታትን ኣብ ስድራኦምን ዝህሉዎም ሳዕቤናትን 
ንርዳእ ኢና። ዝለ ዝኾነ ክኣ፡ ንመስርሕ ምሕባር መጒዳእቲ ብዝተኻእለ 
መጠን ቀሊል ክንገብሮ ንጽዕር።



ንስኻትኩም

እንታይ 
  ክትገብሩ ከምዘለኩም ...

1  ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኩም ንተቘጻጻሪኹም ሓብሩ። እቲ 
ዝውቱር ስራሕኩም ክትሰርሑ እንተ ዘይክኢልኩም፡ ኩባንያኹም 
ኣብ መስርሕ መሕዋይ እናሃለኹም ክትሳተፉዎ እትኽእሉ መደብ ናብ 
ስራሕ ምምላስ ኣሎዎ እንተ ድኣ ኮይኑ ንተቘጻጻሪኹም ሕተቱ።

2  ብዝተኻእለ መጠን ሕክምናዊ ክንክን ርኸቡ ነቲ ወሃቢ ሕክምናዊ 
ክንክን ክኣ እቲ መቚሰልቲ ኣብ ስራሕ ከም ዘጋጠመኩም ምሕባር 
ኣይትረስዑ። ከምኡ’ውን እቲ ወሃቢ ሕክምናዊ ክንክን ብዛዕባ ናይ 
ኣስራሒኹም መደብ ናብ ስራሕ ምምላስ ክሕበር ይግባእ።

3  ብሰንኪ መጉዳእቲ ካብ ስራሕ እንተ ድኣ በዂርኩም፡ ብዝተኻእለ 

መጠን ቀልጢፍኩም ናብ WCB ደውሉ። ብ 204-954-4321፡ ወይ 

ዘይክፈሎ መስመር 1-855-954-4321 (ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ 8:00 
ቅ.ቀ ክሳብ 7:00 ድ.ቀ.) ደዊልኩም ብዛዕባ መቚሰልትኹም ንወኪል 
ኣገልግሎት ሕቶ-ይግብኣኒ ዝርዝር ሓበሬታ ሃቡ። 



ክትድውሉ ከለኹም እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ክህልወኩም ኣሎዎ፥-

•	 ናይ ማሕበራዊ መድሕን (social insurance) ቊጽርኹም

•	 ትሽዓተ ኣሃዛት ዘሎዎ ውልቃዊ ቊጽሪ መለለዪ ናይ ሕክምና

•	 መቊሰልቲ ምስ ኣጋጠመኩም ዝተረኣኹምሉ ትካል ሕክምናዊ ክንክን

•	 ንደሞዝኩም ዝምልከት ሓበሬታ፡ ከም ወረቐት መሐበሪ ደሞዝ (pay 
stub) ዝኣመሰለ።

ንመቚሰልትኹም ዝመልከት ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ሃብኩም፡ ናይ ጒዳይኩም 
(ክለይም) ቊጽሪ ከምኡ’ውን ስምን ቊጽሪ ቴለፎንን ንጒዳይኩም ናይ 
ዝከታተል ሰብ ይወሃበኩም። እዚ ሰብ እዚ ኣባል WCB ኮይኑ ንጉዳይኩም 
ብዝምልከት ምሳኹም ሓቢሩ ዝሰርሕን ዝኾነ ሕቶ እንተ ድኣ ኣለኩም 
እትድውሉሉን እዩ።

መድሃኒት እንተ ድኣ ገዚእኩም ወይ ንኻልእ ምስ ቁስልኹም ዝተሓሓዝ 
ወጻኢታት እንተ ድኣ ኣውጺእኩም፡ እቲ ቀንዲ ቅብሊት ዓቅቡዎ 
ንተኸታታሊ ጉዳይኩም ክኣ ኣማኽሩ። እቶም ወጻኢታት ብ WCB ዝኽፈሉ 
ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም።



ተቘጻጻሪኹም

ክገብሮ
ዘሎዎ...

ተቘጻጻሪኹም፡ ብዛዕባ መቚሰለትኹም ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ ውሽጢ 
ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ን WCB ክሕብር ሓላፍነት ኣሎዎ። 
ከምኡ’ውን ተቘጻጻሪኹም ናይቲ ክትሰርሑሉ ተመዲብኩምሉ ዝነበረ 
ናይ ስራሕ እብረ (ሺፍት) ብምሉኡ ክኸፍለኩም ኣሎዎ፤ ናይ ክሳብ እቲ 
መቚሰልቲ ዘጋጠመኪም እዋን ጥራሕ ኣይኮነን። 

ተቘጻጻሪኹም ኣብ ስራሕ ንዘጋጠሙ መቚሰልትታ ን WCB ዝሕብረሉ 

ሓያሎ ኣማራጽታት ኣሎዉዎ።

1  ናይ WCB ኦንላይን ምሕባር ፍጻመ (Online Incident Reporting) 
ኣፕሊከሽን ብምጥቃም ክሕብሩ ይኽእሉ። 

2  ናብ ናይ WCB ማእከል ኣገልግሎት ሕቶ-ይግብኣኒ (Claim 
Services Centre) ብ 204-954-4321  ወይ ብዘይክፈሎ 
መስመር 1-855-954-4321 ክድውሉ ይኽእሉ።

3  ናይ WCB ቅጥዒ ናይ ኣስራሒ መሐበሪ ፍጻመ መሊኦም፡ ብ 
204-954-4999 ፡ ወይ ናይ ናጻ 1-877-872-3804 ፋክስ 

ክገብሩዎ፡ ወይ ድማ ብቡስጣ ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክልእኹዎ 

ይኽእሉ፡- 333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 

wcb.mb.ca



እቲ ንዓኹም

ሕክምናዊ ክንክን 
ዝህበኩም

ክገብሮ ዘሎዎ...
ኣብ ስራሕ ብሰንኪ ዘጋጠመኩም መቚሰልቲ ወይ ሕማም እንተ ድኣ ሕክምና 
ተራኢኹም፡ እቲ ወሃቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከምዚ ዝስዕብ ይገብር፦ 

•	 ናይ WCB ጸብጻብ ጥዕናዊ ክንክን ይመልእ፡ ድሕሪኡ

•	 ብ 204-954-4999 ወይ ብናጻ ብ 1-877-872-3804 ናብ WCB 
ፋክስ ይገብሮ።

ጸብጻባት ናይ ወሃቢ ሕክምናዊ ክንክን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ’ውን ናብ WCB 
ክልኣኽ ይኽእል ኢዩ፦ 333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3.





WCB

እንታይ
	 ከም ዝገብር
WCB ኣብ ስራሕ ብዛዕባ ዘጋጠመኩም መቚሰልቲ ሓበሬታ ምስ ተቐበለ፡ 
ፋይል ሕቶ-ይግባኣኒ ተኸፊቱ ነቲ ጒዳይ ዝከታተል ሰብ ይምደበሉ። 

ድሕሪኡ WCB ከምዚ ዝስዕብ ይገብር፦ 

•	 መጉዳእትኹም ብሰንኪ ስራሕኩም ከም ዘጋጠመኩም ከምኡ’ውን 
መጠን ናይቲ ዘጋጠመኩም መቚሰልቲ ብመንገዲ ወሃቢ ሕክምናዊ 
ክንክንኩም የረጋግጽ።

•	 ዝግብኡኹም ረብሓታት (በነፊትስ) ይውስን።

•	 ንጉዳይኩም ብዝምልከት ብዛዕባ ዝተዋህበ ውሳነ ከምኡ’ውን 
ረብሓታትን ኣገልግሎታትን መዓስ ክትረኽቡ ትጽቢት ክትገብሩ 
ከምእትኽእሉን ንኽነግረኩም ይረኽበኩም። 



ካብ መቚሰልትኹም ኣብ ምሕዋይ

ኣብ ዘለኹምሉ እዋን 
እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ...

1  ብ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ናትኩም ዝተወሰነልኩም ውጥን ሕክምናዊ 
ክንክን ተኸተሉ ኣብ ኩሉ እዋን ቈጸራታት ክኣ ኪዱ።

2  ምስ ተቘጻጻሪኹም ብዘይምቊራጽ ስሩዕ ርክብ ይሃልኹም፡ ብዛዕባ 
ምዕባለታትኩም ከምኡ’ውን ናብ ዝተመሓየሸ/ማራጺ ዓይነት ስራሕ 
ወይ ናብ ምዱብ ስራሕኩም መዓስ ክትምለሱ ከምእትኽእሉ ኣፍልጦ 

ምእንቲ ክህሉዎም። 

3  ምስ ተኸታታሊ ጉዳይኩም ርክብ ኣይተቋርጹ፡ ከምኡ’ውን 
ንመቚሰልትኹም፡ ንምሕዋይኩምን ናብ ስራሕ ናይ ምምላስ 
ክእለትኩምን ዝምልከት ዝኾነ ለውጢ እንተሎ ክኣ ሓብሩዎ/ዋ። 



ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ 
WCB
•	 ኩሎም ናይ መድሕን ረብሓታት (benefits) ብኣስራሒኹም እዮም 

ዝኽፈሉ – ካብ ደሞዝኩም ብምጉዳል ወይ ካብ ናይ ቀረጽ ዶላራት 
ኣይኮነን። 

•	 WCB በዞም ዝስዕቡ ዝቘመ ዳይረክተራት ቦርድ ኢዩ ዝመሓደር፥- 
ዘይሻራዊ ኣቦ/ኣደ መንበር ቦርድ፡ ሰለስተ ወከልቲ ናይ ሰራሕተኛታት፡ 
ሰለስተ ወከልቲ ናይ ኣስራሕቲ፡ ከምኡ’ውን ሰለስተ ወከልቲ ረብሓ 
ህዝቢ ህዝቢ።

•	 WCB ስሉጥ፡ ቀሊል፡ ተገዳስነት ዝመልኦ፡ ቅኑዕን ንጹርን ኣገልግሎት 
ንምሃብ ድሉው ኢዩ።
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ብኸመይ ክትረኽቡና ከም እትኽእሉ
The Workers Compensation Board of Manitoba 

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

በዚ ዝስዕብ ኢ-መይል ስደዱልና 

wcb@wcb.mb.ca
ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ተወከሱ 

www.wcb.mb.ca
ወይ በዚ ዝስዕብ ደውሉልና 

204-954-4321
ወይ ብዘይክፈሎ መስመር  

1-855-954-4321

ድሕነት ዘለዎ ስራሕ ናይ ነፍስ-ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ኢዩ። 
ምክልኻል ምቚሰልትታት ንኣስራሕቲ ኮነ ንሰራሕተኛታት ጽቡቕ ኢዩ። ንዝያዳ 

ኣፍልጦ ኣብዚ ዝስዕብ ተወከሱ፦

safemanitoba.com

ወይ በዚ ዝስዕብ ደውሉ፥- 204-957-SAFE (7233) ኣብ ውሽጢ ዊኒፔግ 
ወይ 1-855-957-SAFE (7233) ካብ ዊኒፔግ ወጻኢ

እሙን መሻርኽቲ፡ ውሕስነት ሎሚ ዘረጋግጽን ድሕነቱ ዝሓሸ ጽባሕ ዝሃንጽን።

ምትላልን ምጥሓስ ሕግን ምስ እትዕዘቡ ሓብሩ
ብ 204-888-8081 ደውሉ፤ ወይ ዘይክፈሎ መስመር 1-844-888-8081 

ናብ Compliance@wcb.mb.ca ኢ-መይል ልኣኹ።

  እንተ ድኣ
ኣብ ስራሕ መጉዳእቲ 
  ኣጋጢሙኩም 
ኣብዚ’ለና ክንሕግዘኩም።


