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Department of Labor and Industries 
Claims Section 
PO Box 44291 
Olympia WA 98504-4291  

వాస్తవాల ప్రకటన 

మళ్ళీ  తెరవడానికి మీ అభ్య ర థనను మూల్య ాంకనాం చేయడానికి క్కిాంది క్రశ్న లు అవసరము.  మరాంత స్సథ ాం అవసరమైతే కొనసాగాంపు షీట్ ను 

చూడాండి. 

కారి కుని పేరు స్ య ాం సాంఖ్య  

  

ప్రస్తుత రరిసి్థతులు 

నొపి్ప  క్రాంతాం(తాలు) జాబితా చేయాండి: 

 

మూసివేసిన తరువాత మీ రరసిథతి ఎాంత అధా్వ నన ాం అ ాంది? 

 

ఇది మీ రరక్శ్మ గాయాంతో ఎటువాంటి సాంబాంధ్వనిన  కలిగ ఉనన ది? 

 

మీ స్ య ాం మళ్ళీ  క్రరాంభాంచా ని మీరు ఎాందుకు అనుకుాంటున్నన రు? 

 

మీ స్ య ాం మూసివేసిన తరువాత మీ వైద్య  చికితస ను ఎపుి డు మరయు ఎవరతో తీసుకున్నన రు? 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు:  

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

అద్నపు క్రదాత  కొరకు వెనుక ఉనన  కొనసాగాంపు షీట్ ఉరయోగాంచాండి 

చికితస  చరిప్త 

ప్కిింది ప్రశ్న లలో దేనికైనా అవును అని జవాబిస్తు, దయచేస్థ తరువాతి విభాగింలో ప్రదాత సమాచారానిన  చేర్చ ిండి. 

స్ య ాం మూసివేసినరి టి నుాండి మీకు ఏవైన్న కొతత గాయాలు అ న్నయా?    అవును     

లేదు 
మీరు ఏదైన్న చికితస ని తీసుకున్నన రా?:     అవును     లేదు 

గాయా  వివరణ: 

 

గాయా  తేదీ(లు): 

ఒక కారు క్రమాద్ాం ఫలితాంగా ఏవైన్న కొతత గాయాలు అ న్నయా?     అవును       లేదు తేదీ(లు) 

మీకు ఏదైన్న ఇతర బీమా కాంపెనీ తో స్ య ్లు ఉన్నన యా     అవును     లేదు  

స్ య ్ ను జాబితా చేయాండి:  

కాంపెనీ( ) లేదా భీమాదారుడు(లు) పేరు: 
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ప్రదాత సమాచార్ిం 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

ఉదో్య గ చరిప్త 

గాయమైనపిు డు యజమాని పేరు గాయాం తేదీ 

  

మీ గాయమైనరప టి నుించి అిందరు యజమానులను జాబితా చేయిండి 

ప్రస్తుత యజమాని పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

ఉద్యయ గ హోదా: ఉద్యయ గ విధులు: 

  

ఉద్యయ గ తేదీ:  

మీరు క్కిాంది రనులు రోజుకు ఎనిన  గాంటలు చేసారు? 

___________ నటరడాం/ల్గడాం ___________ త పైన రని ___________ కీబోర డాంగ్ 

___________ ఎతతడాం ___________ మోకాళ్ళీ  వాంచడాం ___________ రటురకోవడాం 

గత యజమాని: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

ఉద్యయ గ హోదా: ఉద్యయ గ విధులు: 

  

ఉద్యయ గ తేదీ  వరకు   ____/____/______  నుాండి  ____/____/______ 

మీరు క్కిాంది రనులు రోజుకు ఎనిన  గాంటలు చేసారు? 

___________ నటరడాం/ల్గడాం ___________ త పైన రని ___________ కీబోర డాంగ్ 

___________ ఎతతడాం ___________ మోకాళ్ళీ  వాంచడాం ___________ రటురకోవడాం 
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గత యజమాని: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

ఉద్యయ గ హోదా: ఉద్యయ గ విధులు: 

  

ఉద్యయ గ తేదీ  వరకు   ____/____/______  నుాండి  ____/____/______ 

మీరు క్కిాంది రనులు రోజుకు ఎనిన  గాంటలు చేసారు? 

___________ నటరడాం/ల్గడాం ___________ త పైన రని ___________ కీబోర డాంగ్ 

___________ ఎతతడాం ___________ మోకాళ్ళీ  వాంచడాం ___________ రటురకోవడాం 

గత యజమాని: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

ఉద్యయ గ హోదా: ఉద్యయ గ విధులు: 

  

ఉద్యయ గ తేదీ  వరకు   ____/____/______  నుాండి  ____/____/______ 

మీరు క్కిాంది రనులు రోజుకు ఎనిన  గాంటలు చేసారు? 

___________ నటరడాం/ల్గడాం ___________ త పైన రని ___________ కీబోర డాంగ్ 

___________ ఎతతడాం ___________ మోకాళ్ళీ  వాంచడాం ___________ రటురకోవడాం 

 

మీరు రని నుాండి రద్వీ విరమణ 

చేసారా? 

  అవును      

లేదు 

అవును అ తే, మీ రద్వీ విరమణ: 
_______________________ 

రద్వీ విరమణ కొరకు ద్యచేసి కారణానిన  జాబితా చేయాండి: 

 

మీరు సామాజిక భ్క్ద్త క్రయోజన్నలు 

అాందుకుాంటున్నన రా? 

  అవును      

లేదు 

అవును అ తే, క్రయోజన్నలు క్రరాంభాంచిన తేదీ: 
____________________ 

సామాజిక భ్క్ద్త క్రయోజన్న  కొరకు కారణానిన  ద్యచేసి జాబితా చేయాండి: 

 

క్రసుతతాం రని చేయకపోతే, ద్యచేసి వివరాంచాండి: 
 

కారిి కుని ప్రకటన:  క్కిాంది సాంతకాం చేయడాం దాా రా, స్ రట్ ఆఫ్ వాషాంగ రన్ చట్టర   క్రకారాం అసతాయ నికి జరమాన్న క్కిాంద్ గతాం లోనిది సతయ ము 

మరయు సరైనది అని నేను ధృవీకరసుతన్నన ను. తదురర, తపిు డు క్రకటన ఫలితాంగా సివిల్ లేదా క్కిమినల్ జరమాన్నలు ఉాండవచచ ని నేను అర థాం 

చేసుకున్నన ను. 

సాంతకాం: తేదీ 
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కొనసాగింపు షీట్ 

అదనపు ప్రదాతలు 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

క్రదాత పేరు: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

చికితస  తేదీలు: 

అదనపు యజమానులు 

గత యజమాని: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

ఉద్యయ గ హోదా: ఉద్యయ గ విధులు: 

  

ఉద్యయ గ తేదీ  వరకు   ____/____/______  నుాండి  ____/____/______ 

మీరు క్కిాంది రనులు రోజుకు ఎనిన  గాంటలు చేసారు? 

___________ నటరడాం/ల్గడాం ___________ త పైన రని ___________ కీబోర డాంగ్ 

___________ ఎతతడాం ___________ మోకాళ్ళీ  వాంచడాం ___________ రటురకోవడాం 

గత యజమాని: ఫోన్ నాంబర్ 

  

వీధి చిరున్నమా నగరాం రాష్ట్రాం జిప్ 

    

ఉద్యయ గ హోదా: ఉద్యయ గ విధులు: 

  

ఉద్యయ గ తేదీ  వరకు   ____/____/______  నుాండి  ____/____/______ 

మీరు క్కిాంది రనులు రోజుకు ఎనిన  గాంటలు చేసారు? 

___________ నటరడాం/ల్గడాం ___________ త పైన రని ___________ కీబోర డాంగ్ 

___________ ఎతతడాం ___________ మోకాళ్ళీ  వాంచడాం ___________ రటురకోవడాం 

 


