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د مزد د ترلاسه کولو لپاره یو کارکوونکی د صنعتي ناروغۍ 
خپلواک روغتیایي پلاوي )IDMP( ته اړتیا لري ترڅو د 

مختلفو پوښتنو لپاره نهایي او حاکم تصمیم ونیسي، لکه د کار 
له امله د سیلیکوسېس تشخیص، د کارکوونکي د کاري وړتیا د 

کمېدنې کچه او د هغوی د ستونزو کچه.

په دې حقیقت پاڼه کې دا موارد شامل دي:

د سیلیکوسېس د احتمالي یا تأیید شوې ناروغۍ لپاره د   •
کارکوونکو له خوا د جبراني مزد د درخواست پروسه

د بیمې د چمتو کوونکو مسؤلیت ترڅو مخکې د   •
IDMP له پرېکړې څخه د تنفسي متخصص د اړین 

راپور، د لوړ کیفیت سي ټي سکن او د سږیو د بشپړ 
فعالیت راپور چمتو کړي 

سېلیکوسېس چې د نیوموکانیوسېس یو 
فرعي ډول دی، د سږیو یو ډول ناروغي ده 

چې د کرېسټالي سیلیکا د ګرد د تنفس کولو 
له امله رامنځته کېږي او په دې ګرد کې 

کوچنۍ ذرې شاملې وي چې د سږیو ژورو 
برخو ته رسېږي.

په استرالیا او بهر کې څېړنو موندلې ده چې د میزونو د سر 
د ډبرو د کار په صنعت کې ممکن کارکوونکي د تنفسي 

کرېسټالین سیلیکا له خطر سره مخ شي چې دا د هغوی 
روغتیا لپاره د خطر وړ دي. کارکوونکي ممکن د میزونو د سر 

د وچو ډبرو د پرې کولو، رېګ کاري کولو او پالش کولو، او د 
نصبولو په وخت کې د سیلیکا د ګرد له خطر سره مخ شي.

د کارکوونکو أجره یو مالي مزد دی چې هغو کارکوونکو ته 
ورکول کېږي چې د خپل کار په جریان کې زخمي شوي یا 

ناروغ شوي دي، او ښایي په دې مزد کې د معاش د کمېدو، د 
دایمي معلولیت، روغتیایي لګښتونه او د کاري ساحې د 

احیاء لپاره مزد شامل وي ترڅو هغوی وکولی شي بېرته 
 WorkCover خپل کار ته ستانه شي. د نورو معلوماتو لپاره
WA نشرات وګورئ: د کارکوونکو مزد او د زیان مدیریت: د 

کارکوونکو لپاره لارښود.

د سیلیکوسېس تشخیص

د شغلي خوندیتوب او روغتیا )OSH( د غوښتنو مطابق، هغه 
کارکوونکي چې د تنفسي کرسټالي سیلیکا له خطر سره مخ دي 

باید د خپل روغتیایي مراقبت لپاره پیسې تادیه کړي چې په 
دې کې د روغتیایي معایناتو او خدماتو لګښت هم شامل دی. 
روغتیایي مراقبت او معاینات باید د تعیین شوي روغتیایي 
ډاکټر )AMP( له خوا نظارت شي. AMP هغه ډاکټر ته ویل 

کېږي چې د شغلي خطرونو او روغتیا د نظارت په برخه کې 
تخصص لري. د روغتیایي نظارت په هکله د نورو معلوماتو 

لپاره WorkSafe DMIRS website وېبسایټ وګورئ.

ځینې هغه کسان چې له پخوا د سیلیکوسېس ناروغي لري 
علایم نه څرګندوي. که چېرې فکر کوئ چې تنفسي ستونزې 

لرئ نو باید له خپل ګومارونکي سره خبرې وکړئ او ژر تر ژره له 
روغتیایي ډاکټر سره ووینئ.

که چېرې د روغتیایي ملاقاتونو او معایناتو د لګښتونو متحمل 
شوئ، نو باید له خپل ګومارونکي سره خبرې وکړئ ترڅو څرګنده 

شي چې آیا هغوی باید د OSH د غوښتونو مطابق ستاسو 
لګښتونه تادیه کړي او که نه.

ستاسو څخه غوښتل کېږي چې ژر تر ژره د کارکوونکو د 
جبراني مزد لپاره درخواست وکړئ، دا کار په هغه ځای کې 
ترسره کړئ چې روغتیایي ډاکټر د سیلیکوسېس تشخیص 

ترسره کوي.

د کارکوونکو لپاره حقیقت پاڼه

https://www.workcover.wa.gov.au/wp-content/uploads/2021/06/Guide-for-Workers-June-2021-WEB.pdf
https://www.workcover.wa.gov.au/wp-content/uploads/2021/06/Guide-for-Workers-June-2021-WEB.pdf
https://www.commerce.wa.gov.au/worksafe/
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راتلونکې مرحلې او نور معلومات
کله مو چې خپله ادعا تسلیم کړه، نو WorkCover WA به 
ستاسو سره اړیکه ونیسي ترڅو له IDMP سره ستاسو د 

ملاقات د وخت او د اداري اړتیاوو په هکله خبرې درسره وکړي، 
او دا معلومه کړي چې آیا تاسو حقوقي وکیل لرئ او که نه.

 که چېرې مو د خپلې ادعا او یا د دې حقیقت پاڼې د 
 محتویاتو په برخه کې کومې مرستې ته اړتیا لرله، 

 medical@workcover.wa.gov.au نو لطفًا د 
 له طریقه د WorkCover WA سره په اړیکه کې شئ او 

یا 4710 9489 )08( شمېرې ته زنګ ووهئ.

د تنفسي متخصص په راپور کې دا موارد باید شامل وي:

د کارکوونکي اوسني علایم

له تنفسي کرسټالي سیلیکا سره د مخ کېدو سابقه او ماهیت 
)په کار پورې مرتبط او یا په کار پورې غیر مرتبط(

روغتیایي سابقه 
اوسنۍ فعالې روغتیایي ستونزې  •

اوسني او پخواني درمل  •
د روغتیایي څېړنو سابقه  •

د سګرټ څکولو سابقه

تشخیصونه

د کار ظرفیت

1 جدول:

د سکن او معایناتو غوښتنې:
د سینې د لوړ کیفیت سي ټي سکن )پړ مخې او پر څټ 

موقعیتونو کې(
باید له شپږو میاشتو څخه د زیات وخت نه وي  •

د رادیولوژۍ د راپور کاپي او ډېسک  •

د سږیو د بشپړ فعالیت د معیاري معاینې غوښتنې:
سپېرومېتري  •
د سږیو حجم  •

انتشار  •
د اکسیجن اشباع  •

د جریان د مقدار ګرافونه  •

2 جدول:
د بیمه کوونکي مسؤلیتونه

که چېرې مو تر اوسه د تنفسي متخصص راپور نه وي ترلاسه 
کړی، نو ستاسو د سېلیکوسېس تشخیص به د لا ارزونې او 

پراخې بیاکتنې په موخه تنفسي متخصص ته راجع شي. دا 
مخکې د IDMP له پرېکړې څخه اړین دی.

ستاسو بیمه کوونکی به دا کارونه وکړي:

ستاسو ادعا به ژر تر ژره WorkCover WA ته راجع کړي   •
 ترڅو د IDMP د پرېکړې لپاره مهالوېش تنظیم شي:

 records@workcover.wa.gov.au

د تنفسي متخصص د هغه راپور لپاره به لګښت تادیه کړي   •
چې د 1 جدول حد اقل غوښتنې پوره کوي )فرق نه کوي 
چې متخصص د کارکوونکي له خوا انتخاب شوی او که د 

بیمه کوونکي له خوا( 

د لوړ کیفیت سي ټي سکن او د سږیو د فعالیت د معیاري   •
ارزونې لپاره به لګښتونه تادیه کړي، دا دواړه هم باید د 2 

جدول حد اقل غوښتنې پوره کړي

د تنفسي متخصص د راپور او د لوړ کیفیت سي ټي   • 
 سکن د پایلې له ترلاسه کولو سره سم به دا معلومات 

 records@workcover.wa.gov.au ژر تر ژره د 
 له لارې WorkCover WA ته راجع کړي لکه له سیلیکا 
 سره د کارکوونکو د مخ کېدو سابقه او یا نور مدارک. 

 که چېرې ستاسو بیمه کوونکي د راپور او/یا سکن 
 او د سږیو د معایناتو لپاره پیسې تادیه کړي، 

نو هغوی به تاسو ته د دې هر څه کاپي درکړي.

د کارکوونکو لپاره د جبراني مزد د ادعا 
ترسره کول

د کارکوونکو د جبراني مزد د درخواست لپاره تاسو باید لاندې 
کارونه ترسره کړئ:

له یوه داسې ډاکټر څخه د وړتیا تصدیق پاڼه ترسره لاسه   •
کړئ چې د سیلیکوسېس تشخیص ترسره کوي )دا ممکن هغه 

AMP وي چې ستاسو روغتیایي نظارت ترسره کوي( 

د کارکوونکو د جبراني مزد د ادعا فورمه  ډکه کړئ  •

د خپلې وړتیا تصدیق پاڼه، د ادعا فورمه او د روغتیایي   •
معایناتو پایلې خپل ګومارونکي ته ورکړئ. ستاسو 

ګومارونکی باید ستاسو ادعا په پنځو ورځو کې ستاسو بیمه 
کوونکي ته راجع کړي.  

همدارنګه تاسو حق لرئ چې د کارکوونکو د جبراني مزد د 
ترلاسه کولو په پروسه کې قانوني استازی ولرئ، او یا د خپلې 

ادعا په برخه کې مرسته ترلاسه کړئ.

Advice and Assistance 1300 794 744

https://www.workcover.wa.gov.au/resources/forms-publications/worker-forms/#claimform



