Dept of Labor and Industries
State Fund
PO Box 44291
Olympia WA 98504-4291
Fax: 360-902-6100

លខ
ិ ត
ិ ដាក់ពាកយសបុំ ក
ើ សុំណុំ ប ឿងទាមទា កា សុំណងប ង
ើ វ ិញ

Dept of Labor and Industries
Self-Insurance
PO Box 44892
Olympia WA 98504-4892
Fax: 360-902-6900

បដាយសា ជមងបា
ង ់ធ្ង
ឺ នធ្លាក់ធ្ន

បលខសុំណុំ ប ឿងទាមទា សុំណង

ព័តមា
៌ ន ស់កមមក
ចូ

ុំបពញផ្នែកនានាផ្ែលបោកអ្ែកត្តូវ ុំបពញឲ្យបានសពវត្រ ់ បែើមបទ
ើ ទួលបាននូ វចុំណាត់កា ទាន់បពល។

ចូ បត្ ទ
ើ ត្មងប់ នេះផ្តត្ សន
ិ ណាប ជ
ើ មងឺ ស់បោកអ្ែកបានធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ង ប យ
ើ សុំណុំ ប ឿងទាមទា សុំណង ស់បោកអ្ែកបាន ទ
ិ អ្ស់ យៈបពលជាង 60 ថ្ងង បណាណេះ។ ប បើ ោកអ្ែកមាន

បត្រេះថ្នែក់ងើម ណាមួយបនេងបទៀតបៅនឹងកផ្នាងបធ្វើកា បនាេះចូ

Occupational Disease form)។

់ យកា ណ៍បត្រេះថ្នែក់ឧសា កមមឬជមងពា
ុំបពញទត្មងរា
ធ ត្ ក មខ
ឺ ក់ព័នកា

(Report of Industrial Injury or

ប្មេះ (នាមខាួន, នាមកណា
ា ល, នាមត្កកូល)

តុំងពើបពលសុំណុំ ប ឿងបាន ិទ បតើបោកអ្ែកមានបាន ូ ា ប្មេះ ស់បោកអ្ែកឬបទ?

បលខទូ ស័ពន
ទ ទេះ

បលខសនតិសខសងគម (សត្មា ់ផ្តកា ញ្ជាក់អ្តតសញ្ជាណ (ID) បណាណេះ)

អាយដាាននទេះ ចច បនែ

អាសយដាានបនញស
ើ ុំ ត្ត (ត្ សិនប ើខសរែពអា
ើ សយដាាននទេះ)

ត្កុង

បទ

ែា

បលខសើ កូែ

បាទ/ចេះ

ប បើ ្ាយ
ើ ថ្ន បាទ/ចេះ, ចូ ត្បា ប់ ្មេះពម
ើ ន ស់បោកអ្ែក ៖

ត្កុង

ែា

បលខសើ កូែ

់ យអ្ែកតុំណាង ស់ខញុំ បធ្វក
ខញច
ុំ ងឲ្
ើ ច
ិ ចកា ទាុំងបនេះជុំនួសខញុំ (ចូ ត្បា ់ប្មេះ នង
ិ អាសយដាាន ស់អ្ែកតុំណាង ូ បនាេះ)
ថ្ងងមានបត្រេះថ្នែក់ែុំ ូង

ថ្ងង ិទសុំណុំ ប ឿងទាមទា សុំណង

ប្មេះនិបោជកបៅបពលមានបត្រេះថ្នែក់ែុំ ូង

ប្មេះបពញ ស់បវជា ណឌិត ផ្ែលពាបាលបោកអ្ែកបៅបពលសុំណុំ ប ឿងកុំពង ិទ

បតើបត្រេះថ្នែក់ឬជមងបឺ នេះបាន ងកនល េះពាល់ែល់រាងកាយ ស់បោកអ្ែកបលើផ្នែកឬអ្វ

ថ្ងងផ្ែលជមងបា
ឺ នធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ង បៅបត្កាយបពលសុំណុំ ប ឿងបាន ិទ

បតើកា តវចុំបពាេះ ញ្ជាសខភាពរាងកាយ ចច បនែ ស់បោកអ្ែកមានអ្វខ
ើ ាេះ?

បតើបោកអ្ែកបានមានបត្រេះថ្នែក់/ជមងង
ឺ មើណាមួយ តុំងពើថ្ងងផ្ែលសុំណុំ ប ឿងទាមទា

យវៈណាខាេះ?

សុំណងបាន ទ
ិ ឬ?
បទ

បតើជមងឺ ស់បោកអ្ែកបានធ្លាក់ធ្ងនធ្
់ ង បដាយសា មានបត្រេះថ្នែក់ណាមួយបនេងបទៀត
បាទ/ចេះ

បទ

ែា

សពវថ្ងង បោកអ្ែកកុំពងផ្តបធ្វកា
ើ ឬ?
បទ

ប បើ ្ាើយថ្ន បាទ/ចេះ, ប តអ្វើ?

ថ្ងងបធ្វកា
ើ ចងបត្កាយ ងអស់ ៖

ត្កុង

ជុំនយ
ួ រា ់ ងបពលឈថ្ន
ឺ ក ត់

ជុំនួយសាធ្ល ណៈ

ជុំនយ
ួ ធ្លនារា ់ ងកា ទូទាត់សុំណងឧសេ កមមណាមួយបនេងបទៀត? (ឧទា

បលខទូ ស័ពទ

ែា

បធ្វើកា មិនបាន

បតើបោកអ្ែកមានបានដាក់ពាកយសុំ ឬកុំពងទទួលជុំនួយណាមួយខាងបត្កាមបនេះឬបទ?
ជុំនយ
ួ រា ់ ងភាពអ្ត់កា ងា បធ្វើ

ប បើ ្ាយ
ើ ថ្ន បាទ/ចេះ, ចូ ត្បា ប់ ្មេះ នង
ិ អាសយដាាន ស់

ប្មេះបវជា ណឌិត

បលខសើ កូែ

ចូលនិវតតន៍

បាទ/ចេះ

( ណា
ា )បវជា ណឌិត ផ្ែលបាននាលកា
់ ពាបាល។

បលខទូ ស័ពទ

ត្កុង

បាទ/ចេះ

ទាមទា សុំណងបាន ិទឬបទ?

ប បើ ្ាយ
ើ ថ្ន បាទ/ចេះ, ចូ ពនយល់

ប្មេះបវជា ណឌិត

ប បើ ្ាើយថ្ន បាទ/ចេះ, ចូ ពនយល់

បតើបោកអ្ែកបានទទួលកា ពាបាលណាមួយសត្មា ់ជមងបឹ នេះ តុំងពបើ ពលសុំណុំ ប ឿង

ផ្ែលបានបកើតប ង
ើ បៅកែងឬបៅបត្ៅបពល ុំបពញកា ងា ឬ?
បទ

បាទ/ចេះ

ត្តូវបរ ញ្ឈ ព
់ ើកា ងា

ជុំនួយចូលនវិ តតន៍

បលខសើ កូែ

ឈ ប់ ធ្វើកា បដាយខាួនឯង

ជុំនួយធ្លនារា ់ ងពកា
ិ ភាព

ណ៍ ៖ ជុំនយ
ួ Longshore and Harbor Workers, ជុំនួយ Jones Act, ជុំនួយ Railroad)

និបោជក ចច បនែ ឬនិបោជកអ្តើតកាល
អាសយដាាន
ត្កុង

F242-079-214 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition - Cambodian

បលខទូ ស័ពទ
ែា

08-2019

បលខសើ កូែ

ត្ បេទអាជើវកមម

បតបើ ោកអ្ែកបានបធ្វើកា ឲ្យត្កុម នបនេះអ្ស់ យៈបពលយូ

ណាណ?

តួនាទើ និងកាតពវកិចច ស់បោកអ្ែកកែងកា ងា បនេះ
បតើបោកអ្ែកបានបធ្វកា
ើ ឲ្យត្កុម ន និងមានតួនាទកា
ើ ងា ណាមួយបនេងបទៀត តុំងពើបពលផ្ែលសុំណុំ ប ឿងទាមទា សុំណងបានបនេះបាន ិទឬបទ?

កុំណត់សមាគល់ ៖ ជនផ្ែលបធ្វបើ សចកាផ្ើ ងាងកា ណ៍ផ្កាងកាាយបែើមបឲ្
ើ យបានជុំនួយរា ់ ងបសវឧសា កមម នង
ឹ ត្តូវជា ់បទាស ែា បបវណើ នង
ិ បទាសត្ព
ផ្ងាងកា ណ៍ទាុំងបនេះរស
ឺ ទធផ្តពិតត្បាកែ បៅតមចុំបណេះែឹង និងជុំបនឿងែ៏ត្ ថ្ព ស់ខញុំ។ តម យៈកា ចេះ

ទ
ម ណឌ។ ខញុំសូមត្ កាសថ្ន បសចកាើ

តថបលខាបលើទត្មងប់ នេះ, ខញយ
ុំ ល់ត្ពមអ្នញ្ជាតឲ្យបវជា ណឌិត, មនទើ បពទយ,

មនទើ រាើនិក ឬមនទើ ពាក់ព័នែ
ធ ថ្ទៗបទៀត ផ្ែលមានព័ត៌មានបពទយ អាចប ើក បញ្ច ញសុំណុំ ប ឿងបពទយ ស់ខញុំ បៅឲ្យត្កសួងកា ងា និងឧសា កមម (Department of Labor and

Industries) និង/ឬនិបោជកផ្ែលមានកា ធ្លនារា ់ ងផ្ទទល់ខួ ាន (Self-Insured Employer) ណាមួយ។
តថបលខា

ស់អ្ែកទាមទា សុំណង

F242-079-214 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition - Cambodian

កាល

08-2019

បចេ
ិ ទ

Claim number

Provider Information

Please complete this form and send it to the State Fund Program or the Self Insurance Program. It will enable us to determine if the
current medical condition is due to a worsening of a previous injury. A claim can only be reopened if there has been an objective
worsening of the allowed condition since the date of closure and that worsening is not due to an unrelated or preexisting condition or a
new injury.
You will be paid for the office call and diagnostic studies necessary to complete the form, however, payment for any additional services
not authorized by the department will depend on our decision on the reopening request. You must be participating in the L&I
Medical Provider Network (MPN) to be designated as attending provider, administer treatment, or certify physical restrictions
resulting in workers’ compensation benefits (exception: out-of-state providers don’t need to be in the MPN). If the claim is
reopened, benefits cannot be paid for services provided more than 60 days prior to our receipt of the form. Answer all questions
completely to ensure timely action on this reopening application. Please mail to the appropriate address on the reverse side. Do
not attach a bill to this form.
Please describe patient’s current symptoms.

What was the FIRST date you saw the patient for these symptoms after
claim closure?

Are the symptoms the result of the covered injury?

Yes

No

List all the elements of your current medical findings including history, examination, and test results that would support a measurable (objective)
worsening of the industrial injury or occupational disease since claim closure or the last reopening denial. Attach test results and findings.

Upon what information did you rely to make comparison to substantiate worsening? Check appropriate box.

Provider at the time of claim closure

Reviewed the previous medical file

Contacted the previous provider

Other:
Does the current condition prevent the patient from working?

No

Beginning date of current disability

Yes If yes, estimate number of days off work:

Describe the physical limitations and/or restrictions preventing the patient from working. Please provide the basis for your opinion.

Could the patient return to work with modified or different duties (i.e. light, sedentary work or transitional part time work)?

List all medical factors that might impede or influence the patient’s recovery.

What is your specific curative treatment plan? Please include expected recovery time and indicate when the patient may return to some form of work.

Diagnosis of condition found by examination.
ICD Codes.
Provider name (please print)

Provider number

Provider address

Provider phone number

City

State

Zip Code

Provider’s signature and date

Benefits may be delayed if this form is not filled out completely.
Please retain a copy of this reopening application for your records.
F242-079-000 Application to Reopen Claim Due to Worsening of Condition

08-2019

