በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ እና
የሥራ ቅጥር ታሪክ

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

የካሳ ጥያቄ ቁጥር

በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ታሪክ
እነዚህ የሕመም ምልክቶች
እንዳሉብዎ ለመጀመሪያ ጊዜ
ያስተዋሉት መቼ ነው?
የሕመም ምልክቶችዎ በሥራዎ ምክንያት የመጡ
እነዚህ የሕመም ምልክቶች ከተከሰቱ በኋላ በሌላ ዶክተር ታይተው
ወር / ዓ.ም.
መሆናቸውን በዶክተር ለመጀመሪያ ጊዜ የተነገረዎ መቼ
ያውቃሉን?
ነው?
እነዚህ የሕመም ምልክቶች ከተከሰቱ በኋላ የጤና ምርመራ አደድርገው
ያውቃሉን?
የሕመም ምልክቶችዎ ከሥራዎ ጋር ተያያዥነት እንዳላቸው የነገረዎ ዶክተር ስም: (ያትሙ ወይም ይጻፉ)

 አዎ

 የለም

 አዎ

 የለም

አድራሻ

ዚፕ +4

ይህን የካሳ ጥያቄ እንዲያቀርቡ ምክንያት የሆነዎ የጤና ሁኔታ ምንድን ነው?

ምን ዓይነት የሕመም ምልክቶች አሉዎ?

ከተማ

መረጃዎችዎን ለማግኘት እንችል ዘንድ እባክዎ ከዚህ ጋር የተያያዙትን የሕክምና መረጃዎች መፍቀጃ ይሙሉ፡፡
የተሞላው የመፍቀጃ ቅጽ ተያያዟልን?
 አዎ
 የለም
የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑበት ሥራ ምንድን ነው፡

ግዛት

ወር / ዓ.ም.

መረጃ መፍቀጃው ካልተሞላ፣ ጥቅማ ጥቅም እንዲሰጥዎ
ያቀረቡት ጥያቄ ይዘገያል ወይም ተቀባይነት ያጣል፡፡

የሕመም ምልክቶቹን እንዳስከተለብዎ
የሚያስቡት የመጀመሪያ ሥራዎ የተቀጠሩበት
ቀን፡
የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑት ሥራ ምን ዓይነት ነው? (እባክዎ አግባብነት ያላቸው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ)

 በእጅ አጥብቆ መያዝ
ወይም መቆንጠጥ

 ጉልበት የሚጠይቅ ሥራ
 ተደጋጋሚ ሥራዎች (ያብራሩ)
 ሌላ (ያብራሩ)

 መጎተት
 መግፋት

 መንበርከክ
 ወደ ላይ ከፍ ማድረግ

ወር / ዓ.ም.

የተጠቀሙባቸው
መሳሪያዎች

 መጠምዘዝ

የሥራ ቅጥር

እባክዎ በቅርብ ጊዜ ከሰሩት ሥራ በመጀመር ወደ ቀድሞ ሥራዎ ይቀጥሉ የአሁንና የቀድሞ ሥራ ቅጥርዎን በሙሉ ያካትቱ፡፡
ቀናትን ሲጽፉ በተቻለ መጠን ተቀራራቢ ግምት ያስቀምጡ፡፡ ሥራ በሚሰሩበት ወቅት የተፈጠር የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ ሁኔታ ካለም በዝርዝር መገለጽ አለበት፡፡
የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ

የሥራ መደብዎ

የአሠሪው አድራሻ

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ከ (ወር/ዓ.ም.)
እስከ (ወር/ዓ.ም.)
ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡
ዚፕ+4

የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ

የሥራ መደብዎ

የአሠሪው አድራሻ

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ዚፕ+4

ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

እኔ እስከማውቀው ድረስ ከዚህ በላይ የቀረበው መረጃ እውነተኛና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡
ገጽ

1

ቀን፡

ፊርማ፡
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በሥራ ምክንያት የሚመጣ በሽታ እና የሥራ ቅጥር ታሪክ (የቀጠለ)
ገጽ

ስም

የካሳ ጥያቄ ቁጥር

ይህ ቀጣይ ገጽ ነው፡፡ የዚህን ቅጽ የመጀመሪያ ገጽ መሙላት አለብዎ፡፡ ተጨማሪ ቦታ ካስፈለገ፣ ይህን ቅጽ በኮፒ ማባዛት ይችላሉ፡፡

እባክዎ በቅርብ ጊዜ ከሰሩት ሥራ በመጀመር ወደ ቀድሞ ሥራዎ ይቀጥሉ፡፡
የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ
የአሠሪው አድራሻ

የሥራ መደብዎ

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ከ (ወር/ዓ.ም.)
እስከ (ወር/ዓ.ም.)
ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡
ዚፕ+4

የሥራ መደብዎ

የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ
የአሠሪው አድራሻ

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ከ (ወር/ዓ.ም.)
እስከ (ወር/ዓ.ም.)
ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡
ዚፕ+4

የሥራ መደብዎ

የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ
የአሠሪው አድራሻ

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ከ (ወር/ዓ.ም.)
እስከ (ወር/ዓ.ም.)
ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡
ዚፕ+4

የሥራ መደብዎ

የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ
የአሠሪው አድራሻ

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ከ (ወር/ዓ.ም.)
እስከ (ወር/ዓ.ም.)
ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡
ዚፕ+4

የሥራ መደብዎ

የአሠሪው የንግድ ሥራ አድራሻ
የአሠሪው አድራሻ

የሰሩባቸው
ጊዜያት፡

ከ (ወር/ዓ.ም.)

እስከ (ወር/ዓ.ም.)

የአሠሪው ስልክ ቁጥር

ከተማ

ግዛት

የሕመም ምልክቶቹን አስከትሎብኛል ብለው የሚያምኑትን
ተግባር በሳምንት ለምን ያህል ጊዜ ይሰሩት ነበር?
ሰዓት
የሥራ ተግባርዎን፣ ጥቅም ላይ የዋሉ መሳሪያዎችን ወይም በመደበኛነት የተከናወኑ ተደጋጋሚ ስራዎችን ይዘርዝሩ፡፡ እያንዳንዱን ተግባር ለማከናወን በቀን ምን ያህል ሰዓት እንደሚያጠፉ
ግምትዎን ያስቀምጡ፡፡
ከ (ወር/ዓ.ም.)
እስከ (ወር/ዓ.ም.)
ይህን ሥራ በሚያከናውኑበት ወቅት ወይም በዚህ ሥራና በቀጣዩ ሥራዎ መካከል የነበረ ማንኛውም የሥራ ማቆም ወይም ማቋረጥ
ሁኔታን ይጥቀሱ፡፡
ሥራ ያቋረጡበት ምክንያት፡

Dept of Labor and Industries
PO Box 44291
Olympia WA 98504-4291

ዚፕ+4

እኔ እስከማውቀው ድረስ መረጃው እውነተኛና ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡
ቀን፡
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ፊርማ :

