
 

የሰራተኞች ካሳ 
መምርያ መጽሐፍ

 Western New York Council on Occupational Safety and Health 



 

የሰራተኞች ካሳ ምንድነው?

የሰራተኞች ካሳ ስርአት በስራ ቦታ ጉዳት ወይም ስራ-ወለድ በሽታ ምክንያት ሕክምና ለሚያስፈልጋቸው፣ ደሞዝ 
ላጡ፣ ወይም ለሞት ለተዳረጉ ሰራተኞች ካሳ ለመስጠት የተቋቋመ ነው። አሰሪዎች ለሰራተኞቻቸው የስራ ካሳ 
ኢንሹራንስ መግዛት ይጠበቅባቸዋል። የሰራተኛው ወይም የአሰሪው “ጥፋት” ምን ይሁን ምን የካሳ ሽፋን 
ማግኘት ይቻላል።

የሰራተኞች ካሳ ለሚከተሉት ሽፋን አይሰጥም: 
• ገለልተኛ የስራ ተቋራጮች። የራስዎን ስራ የሚያስተዳድሩ ከሆነ፣ ተመሳሳይ ኣገልግሎቶችን 

ለሌሎች ደንበኞች ለመስጠት የሚያግዶት ነገር ከሌለ፣ በሥራ ምድብ ወይም በጊዝያዊነት 
የሚሰሩ ከሆነ፣ ለራሶ የንግድ እንቅስቃሴ ለምሳሌ ለንግድ ክፍያዎ ሃላፊነት የሚወስዱ ከሆነ፣ 
እርሶ ገለልተኛ የስራ ተቋራጭ ኖት። 

• ሃላፊነትዎን እንዴት፣ መቼ፣ እና የት መወጣት እንዳለብዎ የሚነግረዎት ሀላፊዊ 
አስከሆነ ድረስ፣ 1099 ቢቀበሉም አልያም አሰሪዎ ገለልተኛ የስራ ተቋራጭ እንደሆኑ 
ቢናገርም፣   እርስዎ ተቀጣሪ ሰራተኛ ነዎት። 

• በተሳሳተ መንገድ ነው የተመደብኩት የሚል ሃሳብ ካለዎት፣ ወደ WNYCOSH 
በሚከተለው ቁጥር በመደወል እገዛ ያግኙ፣  (716) 833-5416። 

• የተጎዳው ሰራተኛ እራሱን ወይንም ሌላ ሰራተኛን ለመጉዳት አስበው ያደረሱት ጉዳት። 
• በተጎጂው ሰራተኛ ስካር ምክንያት የደረሱ ጉዳቶች።

የሰራተኞች ካሳ፣ ያልተመዘገቡ ክፍያዎችን፣ ጊዝያዊ እንዲሁም 
ያልተመዘገቡ ሰራተኞችን ጨምሮ — በስራ ላይ ከሚያጋጥሙ ጉዳቶች 

እና በሽታ ጋር ተያይዞ ለሁሉም ሰራተኞች የካሳ ሽፋን ይሰጣል።

መምርያ መጽሐፉ ከመረጃ ጋር ለተያያዙ (መደበኛ ላልሆኑ) አላማዎች ብቻ እንጂ ለሕግ ምክር 

አገልግሎት የሚውል አይደለም (ወይም ከ WNYCOSH ጋር የጠበቃ-ደንበኛ ግንኙነት አይፈጥርም)።
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 ስራ ላይ ጉዳት ከደረሰብዎ ምን ማድረግ 
አለብዎ

• ከተቻለ፣ ችግሩ በተከሰተበት ቀን ስራ ትተው ከመውጣትዎ በፊት አሰሪዎን ማሳወቅ አለብዎ።  
• ከቻሉ ራስዎ የአደጋ ሪፖርቱን ይሙሉ ወይም ለአሰሪው ደብዳቤ ይጻፉ። ቅጹን አሰሪዎ ሞልቶ እንዲያስፈርሞት አይፍቀዱ። 
• ለሰራተኞች ካሳ ብቁ እንዲሆኑ በ30 ቀን ውስጥ ለአሰሪዎ ማሳወቅ አለቦት።

የሰራተኞች ካሳ አጠያየቅ ላይ ሶስት ቅደም ተከተሎች 
አሉ: 

1. ጉዳትዎን ለአሰሪዎ ሪፖርት ማድረግ 
2. ሕክምና ማግኘት 
3. የሰራተኞች ካሳ ይገባኛል ጥያቄ መሙላት/

ማቅረብ

ቅደም ተከተል 1: አደጋው ከተከሰተበት ቀን አንስቶ ጉዳትዎን በ 30 ቀናቶች ውስጥ 
ለአሰሪዎ በጽሑፍ ያሳውቁ

ጉዳት ከደረሰብዎ በኋላ በፍጥነት ሀኪም ማየት አለብዎ። የተፈቀደለት የሰራተኞች ካሳ አቅራቢ አስከሆነ ድረስ፣ 
የራስዎ የሕክምና አቅራቢ የመምረጥ መብት አለዎት።

ቅደም ተከተል 2: የሕክምና እንክብካቤ ያግኙ

የተፈቀደለት የህክምና አቅራቢ ለማግኘት: 

• መደበኛው ሐኪምዎ የተፈቀደለት አቅራቢ መሆኑ እና አለመሆኑ ይጠይቁ። 

• ኦኪዩፐሽናል የጤና ክሊኒክን ይጎብኙ: www.health.ny.gov/environmentalworkplace/clinic.htm። 

• የምእራብ ኒውዮርክ ኦኪዩፔሺናል የጤና ክሊኒክ ECMC ላይ ይገኛል፣ (716) 898-5858። 

• የሰራተኞች ካሳ ድረገጽ www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/ ላይ በመግባት ሐኪም ይፈልጉ። ቋንቋው፣ 
መገኛ ቦታው፣ ልዩ ሙያው፣ እና ሌሎች ጉዳዮችን መፈልግ ይችላሉ። የፍለጋ ድረገጹ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚሰራው። 

• የተፈቀደለት አቅራቢ ለማግኘት እገዛ ካስፈለገዎት በ (877) 632-4996 መደወል ይችላሉ። ወኪሉ መስመር ላይ በሚገባበት 
ጊዜ ተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ።

ቅደምተከተል 3: ቅጽ C-3 በመጠቀም የሰራተኞች ካሳ ጥያቄ ያቅርቡ

 ለሰራተኞች ካሳ ብቁ ለመሆን፣ ለጉዳት ከተዳጉበት ቀን ወይንም በሽታዎ ከስራ ጋር የተያያዘ መሆኑ ካወቁበት ቀን አንስቶ 
ባለው 2 አመት ውስጥ ቅጽ C-3 ሞልተው ማስረከብ አለብዎ።

• ቅጽ C-3 ላይ የሚሰጡዋቸው መልሶች ለካሳ ጥያቄዎ መሰረታዊ ናቸው፣ ስለዚህ በተቻለ መጠን በትክክል ለመመለስ 
ጥረት ያድርጉ። 

• የሕግ ባለሙያ ወይንም ፈቃድ ያለው ተወካይ በቅጽ C-3 አሞላል ሂደት ሊረዳዎት ይችላል። 

• ለጉዳት በተዳረጉበት ጊዜ ይሰሩዋቸው የነበሩ ሁሉንም ስራዎች በዝርዝር ያስቀምጡ።

ገጽ 2

https://www.health.ny.gov/environmentalworkplace/clinic.htm
http://www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/
https://www.health.ny.gov/environmentalworkplace/clinic.htm
http://www.wcb.ny.gov/health-care-provider-search/


 

አንዳንድ ጊዜ ስራዎ ለበሽታ ሊዳርግዎት ይችላል። ለስራ የሚጠቀሙባቸው ማቴርያሎች፣ ወይንም የሚሰሩበት አካባቢ የሳንባ በሽታ ወይንም 
እንደ የተደጋጋሚ ጫና ጉዳቶች የመሳሰሉ የጡንቻ እና አጥንት ችግሮች እና ሌሎች በሽታዎችን ሊያስከትል ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ 
ችግሮች የሚከሰቱት ከግዜ በሗላ ሊሆን ይችላል። ልክ ለሌሎች ጉዳቶች እንደሚደረገው ሁሉ ለስራ-ወለድ በሽታዎችም የሕክምና እንክብካቤ 
የማግኘት መብት አሎት፣ ስለዚህ በሽታዎ ከስራዎ ጋር የተያያዘ መሆኑ ካወቁበት ቀን አንስተው በ 2 አመት ውስጥ የስራ-ወለድ በሽታ ካሳ 
የማግኘት ጥያቄ ማቅረብ አለብዎ።  
ቅጽ C-3 በመጠቀም የካሳ ጥያቄዎ ያቅርቡ።

• ቅጽ C-3 ለመሙላት እገዛ ካስፈለገዎት፣ ወደ የተጎጂ ሰራተኞች መብት ተሟጓች በ (877) 632-4996 
መደወል ይችላሉ። በሚደውሉበት ጊዜ ተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ)። 

• ቅጽ C-3 ለመሙላት እገዛ ከፈለጉ፣ ወደ የ WNYCOSH የሰራተኞች ማእከል ቀጥታ መስመር መደወል 
ይችላሉ። ቅጽ C-3 በመሙላት ሂደት የቋንቋ እገዛ ከፈለጉ፣ ወደ (716) 206-3550 ይደውሉ።

የሰራተኞች ካሳ ጥቅሞች
• የሰራተኞች ካሳ ስራ ላይ ለተጎዱ ሰራተኞች የሕክምና ሽፋን ይሰጣል። 

• የመስማት ችሎታ የማጣት እና በሚሰሩት ስራ ምክንያት ለያዞት በሽታ ሽፋን ይሰጣል። 

• ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ለሞት ከተዳረጉ ደግሞ ለቤተሰቦችዎ ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል። 

• እርስዎ ስራ መስራት የማይችሉ ከሆነ ደግሞ የደመወዝዎ ምትክ ክፍያ ይመድብልዎታል፣ ወይም ከዚህ ቀደም ይከፈሉት በነበረው ክፍያ ልክ 
የሚከፈሉበት ስራ ያቀርብልዎታል።

ኃይለኛ ድምጽ ባለበት ቦታ የሚሰሩ ከሆነና በዚህ ምክንያት ጆሮ መስማት ካቆመ “የመስማት አለመቻል ካሳ” የማግኘት መብት ሊኖረዎት ይችላል። 
ሁለት ከግምት መግባት ያለባቸው ነገሮች አሉ: 
1. ኃይለኛ ድምጽ ካለው ቦታ የግድ መራቅ እና የጀሮዎ የመስማት ችሎታ ተቀባይነት ባለው ደረጃ አደጋ ውስጥ የገባ መሆን አለበት። የጀሮዎ 
የመስማት አቅም ምርመራ ማድረግ ይኖርብዎታል፣ ሆኖም ይህ የሚከናወነው እርስዎ ለኃይለኛው ድምጽ ከተጋለጡበት ጊዜ አንስቶ ከ 90 ቀናቶች 
በኋላ ነው። ይህ ምርመራ ዝቅተኛውን የመስማት ችሎታ ማጣት የግድ ማሳየት የሚኖርበት ሲሆን የመስማት ችሎታ ማጣቱ በስራ ቦታ ለነበረው 
ድምጽ ከመጋለጡ ጋር ተያይዞ የመጣ መሆኑ የሚገልጽ የሐኪም ሪፖርትም አብሮ መቅረብ አለበት። የሰራተኞች ካሳ ቦርድ አስረጂ ሰነዶችን 
ሳይሰበስብ የካሳ ጥያቄውን አያስኬድም። 
2. ቅጽ C-3 ለመሙላት ለኃይለኛ ድምጽ ከተጋለጡበት ጊዜ አንስቶ 2 አመት ከ 3 ወር ጊዜ አለዎት።

የስራ ቦታ የመስማት አደጋ 

የስራ ቦታ በሽታ

ቅጽ C-3 ኦንላይን ይሙሉ

ኦንላይን ላይ በሚከተለው 
መሙላት ይችላሉ  
www.wcb.ny.gov/onlineforms/
c3/C3Form.html።

የወረቀት ቅጽ C-3 ይሙሉ

ቅጽ C-3 አውርደው (ዳውንሎድ 
ኣርገው) መሙላት ይችላሉ። ወደ 
www.wcb.ny.gov/content/
main/forms/c3.pdf ይሂዱ።

የቅጽ C-3 ወረቀት ለማግኘት፣ 295 Main 
St. Suite 400, Buffalo, NY 14203 ወደ 
ሚገኘው የ Buffalo ጽሕፈት-ቤት ይሂዱ።

ማንኛውንም የሰራተኞች ካሳ 

ጽሕፈት-ቤት ይጎብኙ 
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አሰሪዎች የሆነ ጉዳት ወይም በሽታ ላይ ቢያንስ $1,000 ወጪ 
እስኪያደርጉ ድረስ የካሳ ጥያቄ ማቅረብ አይጠበቅባቸውም። አሰሪዎ 
ከሰራተኞች ካሳ ስርአት ውጪ የሕክምና ወጪዎችዎ ለመሸፈን 
የተስማማ ቢሆን እንኳ፣ እርስዎ፣ ቅጽ C-3 ሞልተው በማስረከብ የካሳ 
ጥያቄዎን ለሰራተኞች ካሳ ቦርድ ማቅረብ ይችላሉ፣ ይህ የሚያደርጉበት 
ምክንያት ከጉዳትዎ ወይም በሽታዎ ጋር ተያይዞ ሊከሰቱ የሚችሉ 
ያልተጠበቁ አጋጣሚዎችን ለመከላከል ነው። የካሳ ጥያቄዎን በሁለት 
አመት ውስጥ ማቅረብ ካልቻሉ አብዛኞቹ ሽፋን የሚሹ ጉዳዮችዎ 
ሳይሸፈኑ ይቀራሉ።

በሞት ምክንያት የሚሰጡ ጥቅማጥቅሞች
አንዳንዴ ሰራተኞች ደህንነቱ ባልተጠበቀ የስራ ሁኔታ ምክንያት ለሞት ይዳረጋሉ።

የሰራተኞች ካሳ የሞት ጥቅማጥቅሞች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

• በሩቅ የኒውዮርክ አካባቢዎች የቀብር ማስፈጸምያ ወጪዎች እስከ $10,000 
ይደርሳሉ። 

• ከሳምንታዊ ደሞዝዎ 2/3 የሚሆነው በህይወት ላለቺው ሚስትዎ እና ልጆችዎ። 
ለተጨማሪ መረጃ wnycosh.org/family ላይ የሚገኘው በ 14 ቋንቋዎች የተዘጋጀ የ 
WNYCOSH የቤተሰብ መረጃዎች መግለጫ ይዩ።

የደሞዝ ምትክ (የጠፉ ደሞዞች)

• በጉዳት ምክንያት ከ 7 ቀን በላይ ከስራ ውጪ ከሆኑ፣ የሰራተኞች ካሳ 
ካጡዋቸው ደሞዞች የተወሰነውን ሊከፍሎት ይችላል። 

• በፍጹም መስራት የማይችሉ ከሆነ ደግሞ፣ ከሳምንታዊ ደሞዝዎ (ለጉዳት 
በተዳረጉበት ጊዜ ይሰሩቸው ከነበሩ ስራዎች ያገኙት የነበረው ክፍያ 
መሰረት በማድረግ) በአማካይ እስከ የሳምንት ደሞዞን 2/3ኛ ያገኛሉ።  

• በከፊል አካል ጉዳተኛ ከሆኑ፣ ወይንም በትንሽ ማስተካከያዎች መስራት 
የሚችሉ ከሆነ፣ ስራ እየሰሩ መሆኑ ወይም በስራ ፍለጋ ላይ መሆንዎ ማሳየት 
ይኖርብዎታል። ይህ የሰራተኛ ገበያ አባሪ ይባላል። 

• ሐኪምዎ የእርስዎ የአካል ጉዳት ደረጃ ይለያል። 

• የአሰሪው መድህን ሰጪ ድርጅት እርስዎ ገለልተኛ መርማሪ ሓኪም (IME) ላይ 
እንዲታዩ ሊጠይቅ ይችላል። እንደሱ እንዲያደርጉ ከተጠየቁ የ IME ቀጠሮዎ 
አክብረው መታየት አለብዎ።

የሰራተኛ ገበያ አባሪ

• ንቁ እና ነጻ ስራ ፍለጋ 
• የ NYS DOL የመረጃ ማቴርያሎችን በንቃት 

ይጠቀሙ: 
✴ NYS DOL የመልሶ-መቅጠር 

አገልግሎቶች 
✴ ዋን-ስቶፕ የስራ ማእከላት 
✴ ሌሎች የስራ አገልግሎቶች 

• በአዋቂዎች ስራ በንቃት ይሳተፉ እና 
ትምህርታዊ ኣገልግሎቶች-ሙያዊ 
ማገገሚያ (ACCESS-VR) ይቀጥሉ 

• የስራ ስልጠና ፕሮግራም ላይ በንቃት 
ይሳተፉ 

• እውቅና ባለው የትምህርት ተቋም ላይ 
በመደበኛ ጊዜ ይማሩ

የሰራተኞች ገበያ ዝምድና ማለት ስራ 
መፈለግ ወይንም ብንቃት የስራ ስልጠና 
መውሰድ ማለት ነው።

እነዚህን መዝገቦች 
ይጠብቁ:
• በተለይ ጉዳትዎን በቃላት ከሆነ ሪፖርት 

ያደረጉት፣ ከአሰሪዎ ጋር ያደረጉዋቸው 
ንግግሮችን በማስታወሻ ይያዙ 

• ከ እና ወደ ሕክምና ቀጠሮዎች 
የሚደረጉ ጉዞዎች ደረሰኞች 

• በጉዳትዎ ጊዜ ይሰሩዋቸው ከነበሩ 
ሁሉም ስራዎች የተቀበሉባቸው የክፍያ 
ደረሰኞች 

• ከሰራተኞች ካሳ ቦርድ የተገኙ 
ማናቸውም ደብዳቤዎች።ገጽ 4



 

አሰሪዎ ለካሳ ጥያቄዎ እልባት ለመስጠት ከተስማም (ክፍል 32 ወይቨርስ):

አሰሪዎ የካሳ ጥያቄዎን ከተቀበለው:

የካሳ ጥያቄየ ካቀረብኩ በኋላስ የሚሆነው ምንድነው? 
አሰሪዎ የካሳ ጥያቄዎን ሊቀበል ይችላል። 

አሰሪዎ የካሳ ጥያቄዎን ሊቃወም ይችላል። 
አሰሪዎ ለካሳ ጥያቄዎ እልባት ለመስጠት ሊስማማ ይችላል።

• እልባት መስጠት ማለት ቀጣይነት ባላቸው የሕክምና እና ደሞዝ ክፍያዎች ፈንታ በአንድ ግዜ ጠቅልሎ 
መክፈል ማለት ነው። 

• ጥቅል ክፍያ ከመቀበልዎ በፊት የመጪ ጊዜ የሕክምና ፍላጎቶችዎ በተመለከተ ከሐኪምዎ ጋር መወያየት 
ይኖርብዎታል። 

• ጥቅል ክፍያ ከመቀበልዎ በፊት የሕግ ባለሙያ ወይንም የተፈቀደለት ተወካይ ማወያየት ይኖርብዎታል።

• የሰራተኞች ካሳ የሕግ ዳኛ ጉዳይዎ አይቶ እርስዎ ብቁ መሆንዎን እና አለመሆንዎን በመወሰን፣ ብቁ ከሆኑ 
ማግኘት ያለብዎትን የካሳ መጠን ይወስናል። 

• የፍርድቤት ሂደቱን መከታል እና የተጠየቁዋቸውን ሰነዶች በሙሉ ማቅረብ ይኖርብዎታል። 
• የካሳ ጥያቄዎ ተቀባይነት ሳያገኝ ከቀረ፣ ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ የማለት መብት አሎት። 
• አሰሪዎም የዳኛ ውሳኔውን በመቃወም ይግባኝ ማለት ይችላል።

የካሳ ጥያቄዎች አጨቃጫቂ የሚሆኑባቸው ምክንያቶች: 

• አሰሪዎ የእርስዎ ጉዳት ወይንም በሽታ እርስዎ ለእነሱ መስራት ከመጀመርዎ በፊት የተከሰተ ነው ሊሉ 

ይችላሉ። 

• አሰሪዎ እርስዎ ሰራተኛ አይደሉም ሊል ይችላል (እርስዎ ነጻ ስራ ተቋራጭ ኖት ሊል ይችላል)። 

• አሰሪዎ ጉዳቱ “በስራ ሂደት የተፈጠረ” አይደለም ሊል ይችላል፣ በሌላ አባባል ጉዳቱ ወይም በሽታው 

ከስራ ውጪ ነው የተፈጠረው ሊል ይችላል።

• የአሰሪዎ መድህን ሰጪ ድርጅት የእርስዎ ሳምንታዊ አማካኝ ደመወዝ ስንት እንደነበር ካረጋገጠ በኋላ 
ለሕክምና ወጪዎችዎ እና የደመወዝ ኪሳራዎ ክፍያ መፈጸም ይጀምራል።

አሰሪዎ የእርስዎን የካሳ ጥያቄ ከተቃወመ:
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 የቋንቋ ትርጉም የማግኘት መብት  
አሎት

• ወደ የሰራተኞች ካሳ ቦርድ በሚደውሉበት ጊዜ፣ ተወካዩ መስመር ላይ 
ሲገባ ተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ። 

• የተፈቀደለት የሕክምና አቅራቢ በሚፈልጉበት ጊዜ፣ በቋንቋዎ 
ተርጓሚዎች ያሉዋቸው ሐኪሞችን www.wcb.ny.gov/health-care-
provider-search/ ውስጥ መፈለግ ይችላሉ። መፈለጊያ ድህረ ገጹ 
በእንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚሰራው። 

• ጥሩ የትርጉም አገልግሎት አልተሰጠኝም ወይንም አገልግሎት 
ተከልክያለሁ የሚልስ ስሜት ካሎት፣ ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ  
http://www.wcb.ny.gov/content/main/forms/lac1.pdf

የሕግ ውክልና የማግኘት መብት አሎት

በዚህ ሂደት የጠበቃ ወይም ፈቃድ ያለው ተወካይ እርዳታ የመጠየቅ መብት 
አሎት።  ለጠበቃው ወይንም ለተፈቀደለት ተወካዩ በቀጥታ መክፈል የለቦትም። 
የሰራተኛ ካሳ እንዲሰጠዎት ከተወሰነልዎ፣ ከተወሰነልዎ ክፍያ ላይ ለጠበቃው 
ይከፍላሉ።

ከሰራተኞች ክፍያ ሂደቱ ጋር በተያያዘ ችግር ካለብዎ WNYCOSH ሊረዳዎት ይችላል።  

የ WNYCOSH የሰራተኞች ማእከል ቀጥታ መስመር (716) 206-3550

አሰሪዎ እርስዎ የሰራተኞች ካሳ ጥያቄ 
በማቅረብዎ ምክንያት ከስራ አያባርረዎትም 

የሰራተኞች ካሳ ጠበቃ በአቅራቢያዎ ለማግኘት በ (800) 342-3661 ይደውሉ ወይንም ወደ ኒው ዮርክ ባር ማህበር 
ሪፈራል አገልግሎት ይሂዱ www.findalawyernys.org።
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WNYCOSH  
የሰራተኞች ማእከል

2495 Main Street Suite 438 
Buffalo, NY 14214  

(716) 833-5416 
የሰራተኞች ማእከል ቀጥታ መስመር (716) 206-3550 

wnycosh.org/comp

አዘጋጅ: Genevieve Rados 
2018 WNYCOSH Frank Dolce Activist Fellow

ሰራተኞች ለፍትህ በሚያደርጉት ትግል ድጋፍ በማድረጋችን ኩራት 
ይሰማናል 

(የቋንቋ እና ትርጉም ወጪ በ):


