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رب عملك إبالغ رشكة التأمني باألمر خالل  48ساعة.
رب عملك باإلصابة بأرسع ما ميكنك .عىل ّ
أخرب ّ
رب عملك إبالغ  SafeWork NSWفورا ً عىل الرقم .13 10 50
إذا كانت إصابتك خطرية ،عىل ّ

راج ْع طبيبك

راجع طبيبك واحصل منه عىل ( certificate of capacityشهادة تقييم للمقدرة عىل العمل) ليك
رب عملك إىل رشكة التأمني.
يرسلها ّ

َ
تعاف وأنت يف العمل

استمر مبامرسة عملك أو خطّط لوسائل تتيح لك العودة إىل عمل مناسب يف أبكر وقت ممكن ،إذا
كنت قادرا ً عىل ذلك.

ميكنك املطالبة بتعويضات إصابات العامل التي ميكن أن تغطي املصاريف الطبية والدفعات األسبوعية إذا احتجت إىل فرتة تعطيل عن
العمل .اتصل برشكة تأمني رب عملك للمزيد من املعلومات.

َ RECOVER
تعاف بصورة أفضل يف العمل

BETTER
AT WORK

تشري الدالئل إىل أن التعايف يف العمل أفضل من التعايف يف املنزل.
التعطيل عن العمل يؤثر عىل صحتك وعافيتك وعىل وضعك املادي وعىل عالقاتك مع أفراد العائلة
ابق عىل اتصال به وساع ْدہ عىل العودة إىل العمل.
واألصدقاء.إذا تعطّل زميل لك عن العملَ ،

رب عملك لتعويضات إصابات العامل:
اسم رشكة تأمني ّ
املنسق املسؤول عن عودتك إىل العمل:
اسم ّ

 SafeWork NSWهي الهيئة املرشفة عىل شؤون الصحة والسالمة يف العمل واملنظِّمة لها.
العمل يف  NSWوتضع أنظمته.
وترشف مصلحة ) State Insurance Regulatory Authority (SIRAعىل قطاع تأمني تعويضات إصابات ّ
بت فيها ،أو شكاوى العامل بشأن
يدير ) Workers Compensation Independent Review Office (WIROاستفسارات العامل التي مل يُ ّ
رشكات التأمني.

للمزيد من املعلومات تفقّد املوقع اإللكرتوين  safework.nsw.gov.auأو  sira.nsw.gov.auأو اتصل عىل الرقم .13 10 50
لـ WIROتفقّد املوقع  wiro.nsw.gov.auأو اتصل عىل الرقم .13 94 76

يل ّخص هذا امل ُلصق متطلبات  Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998املتعلّقة باإلبالغ عن اإلصابات وتقديم طلبات التعويض .وعىل كل رب عمل الحرص عىل توفري املعلومات املتعلقة بوسيلة
اإلبالغ عن اإلصابات وتقديم طلبات التعويض يف جميع األوقات إىل العامل مبوجب الفقرة  231من .Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998
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