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

ናይ ሓሳብ ሓቅታት 

 

ኣብ ታሕቲ ዘለው ሕቶታት ዳግም ምኽፋት ንምምዛን ኣገደስቲ እዮም፡፡  ተወሳኺ ቦታ ኣድላይ ምስዝኸውን ዝቕጽል ወረቐታት ርአ፡፡ 
 

ስም ሰራሕተኛ ቁጽሪ ጥርዓን 

  

 

ወቕታዊ ኩነታት 

ናይ ቃንዛ ዝርዝር ቦታታት: 

 
ድሕሪ እቲ ምዕጻው ኩነታትካ ከመይ ገዲዱ? 

 
ምስ ኢንዱስትርያዊ ጉድኣትኪ ከመይ ይዛመድ? 

 
ጥርዓንካ ዳግም ንክኽፈት ንምንታይ ደሊኻ? 

 

ጥርዓንካ ድሕሪ ምዕጻው መዓዝን ምስ መንን ኢኻ ናይ ሕክምና ክንክን ሓቲትካ? 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት:  

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

ንተወሳኺ ኣቕረብቲ ዝቕጽል ወረቐት ተጠቐም 
 

ናይ ክንክን ታሪኽ 
ኣብ ታሕቲ ንዘለው ዝኾኑ ሕቶታት መልስኻ እወ እንተድኣኮይኑ ኣብ ዝቕጽል ክፍሊ ናይ ኣቕራቢ ሓበሬታ ወስኽ፡፡ 

ድሕሪ ምዕጻው ጥርዓን ሓዱሽ ጉድኣት ኣጋጢሙካ ዶ ይፈልጥ?    እወ     ኣይኮነን ገለ ሕክም ትደሊ ዶ?:     እወ     ኣይኮነን 

ናይ ጉድኣታት መግለጺ: 

 

ናይ ጉድኣት ዕለት(ታት): 

በቲ ናይ መኪና ሓደጋ ምኽንያት ዘጋጠመ ገለ ሓዱሽ ጉድኣታት ኣለው ዶ?     እወ       ኣይፋሉን ዕለት(ታት) 

ምስዝኾነ ካልእ ናይ ኢንሹራንስ ኩባንያታት ጥርዓን ኣለካ ዶ     እወ     ኣይፋሉን  

ዝርዝር ጥርዓናት:  

ስም ኩባንያ(ታት) ወይጉድኣት(ታት): 
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ስም ሰራሕተኛ ቁጽሪ ጥርዓን 

  

 

ናይ ኣቕራቢ ሓበሬታ 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

 

ናይ ስራሕ ታሪኽ 
ኣብ እዋን ጉድኣት ስም ኣስራሒ ናይ ጉድኣት ዕለት 

  

ካብ ጉድኣትካ ጀሚሩ ናይ ኣስራሕቲ ኩሉ ዝርዝር 
 

ናይ ሕጂ ኣስራሒ ስም: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    
ናይ ስራሕ መዓርግ: ናይ ስራሕ ሓላፍነት: 

  

ናይ ስራሕ ዕለት:  

እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ኣብ መዓልቲ ንክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ? 

___________ ምድፋእ/ምስሓብ ___________ ናይ ሸኽሚ ስራሕ ___________ ምምዝጋብ 

___________ ምልዓል ___________ ምምብርካኽ ___________ ምስሓብ 

ናይ ሕሉፍ ኣስራሒ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    
ናይ ስራሕ መዓርግ: ናይ ስራሕ ሓላፍነት: 

  

ናይ ስራሕ ዕለታት  ካብ   ____/____/______  ክሳብ  ____/____/______ 

እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ኣብ መዓልቲ ንክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ? 

___________ ምድፋእ/ምስሓብ ___________ ናይ ሸኽሚ ስራሕ ___________ ምምዝጋብ 

___________ ምልዓል ___________ ምምብርካኽ ___________ ምስሓብ 
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ስም ሰራሕተኛ ቁጽሪ ጥርዓን 

  

 
ናይ ሕሉፍ ኣስራሒ:: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    
ናይ ስራሕ መዓርግ: ናይ ስራሕ ሓላፍነት: 

  

ናይ ስራሕ ዕለታት  ካብ   ____/____/______  ክሳብ  ____/____/______ 

እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ኣብ መዓልቲ ንክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ? 

___________ ምድፋእ/ምስሓብ ___________ ናይ ሸኽሚ ስራሕ ___________ ምምዝጋብ 

___________ ምልዓል ___________ ምምብርካኽ ___________ ምስሓብ 

ናይ ሕሉፍ ኣስራሒ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    
ናይ ስራሕ መዓርግ: ናይ ስራሕ ሓላፍነት: 

  

ናይ ስራሕ ዕለታት  ካብ   ____/____/______  ክሳብ  ____/____/______ 

እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ኣብ መዓልቲ ንክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ? 

___________ ምድፋእ/ምስሓብ ___________ ናይ ሸኽሚ ስራሕ ___________ ምምዝጋብ 

___________ ምልዓል ___________ ምምብርካኽ ___________ ምስሓብ 
 

ካብቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ጥሮታ ወጺእኻ ዶ?   እወ      ኣይፋሉን እወ እንተኾይኑ፤ ጥሮታ ዝወጻእኻሉ ዕለት: _______________________ 

ብኽብረትካ ናይ ጥሮታነትካ ምኽንያት ዘርዝር: 

 

ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ጥቕምታት ትረክብ ኣለኻ ዶ?   እወ      ኣይፋሉን እወ እንተኾይኑ፤ ጥቕምታት ዝሀመርሉ ዕለት: _________________ 

ብኽብረትካ ናይ ማሕበራዊ ጥቕሚ ምኽንያት ዘርዝር: 

 

ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሰርሕ ምስዘይህሉ፤ ብኽብረትካ ግለጽ: 

 

 
ናይ ሰራሕተኛ ቃል:  ኣብ ታሕቲ ክትመይ ብምንባር ኣብ ትሕቲ ቅጽዓትን ናይ ሕሶት ማሓላን ኣብ ናይ ስቴት ዋሺንግተን ሕጊ እቲ ኣቐዲሙ ዝተገለጸ ሓቅን ትኽክለኛን ከምዝኾነ 
እገልጽ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሕሶት ቃል ናይ ሲቪል ወይ ናይ ወንጀል ቅጽዓት ከምዘስዕብ እግንዘብ፡፡ 

 

ክታም: ዕለት 
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ስም ሰራሕተኛ ቁጽሪ ጥርዓን 

  

 

መቐጸልታ ወረቐት 
 
ተወሳኺ ኣቕረብቲ 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

ስም ኣቕራቢ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    

ናይ ክንክን ዕለታት: 

 
ተወሳኺ ኣስራሕቲ 

ናይ ሕሉፍ ኣስራሒ:: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    
ናይ ስራሕ መዓርግ: ናይ ስራሕ ሓላፍነት: 

  

ናይ ስራሕ ዕለታት  ካብ   ____/____/______  ክሳብ  ____/____/______ 

እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ኣብ መዓልቲ ንክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ? 

___________ ምድፋእ/ምስሓብ ___________ ናይ ሸኽሚ ስራሕ ___________ ምምዝጋብ 

___________ ምልዓል ___________ ምምብርካኽ ___________ ምስሓብ 

ናይ ሕሉፍ ኣስራሒ: ቁፅሪ ቴሌፎን 

  
ናይ መንገዲ ኣድራሻ ከተማ ክፍለ ሃገር ዚፕ 

    
ናይ ስራሕ መዓርግ: ናይ ስራሕ ሓላፍነት: 

  

ናይ ስራሕ ዕለታት  ካብ   ____/____/______  ክሳብ  ____/____/______ 

እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ኣብ መዓልቲ ንክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ? 

___________ ምድፋእ/ምስሓብ ___________ ናይ ሸኽሚ ስራሕ ___________ ምምዝጋብ 

___________ ምልዓል ___________ ምምብርካኽ ___________ ምስሓብ 

 


