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ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་མཁན་གསར་པའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ།
(Information for the New Claimant

WORKER’S COMPENSATION)

ལས་བྱེད་གུན་་གསབ་དང་་་ནན་ཐོབ་ཐང་བབས་ཞུ་ཁང་སས་དཔར་གྲེམམས་ྱས།
Employee Compensation and Benefits Services
University of Wisconsin Madison
21 N Park Street, Suite 5301
Madison, WI 53715
ཡིག་ཆ་གྲེདི་ཨིན་ཡིག་དང་། སི་པན་སྐད། མོང་སྐད། བོད་སྐད། རྒྱ་ནག་སྐད་ལ་ནབ་བསྒྱུར་ྱས་ཡོད་པས། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པགྲེམ་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་་་་་་་་་་་་་་་
གྲེབྲེལ་མཐུད་པ་ (ལས་མིའི་གུན་གསབ་དང་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཡིག་ཚང་) བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ལེན་ཆོག
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ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་།
གྲེཛིན་སྐྱོང་། (Administration)
ཝི་སི་ཀོན་སིན་མངགྲེ་སྡེ་རང་ངོས་ནས་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ལས་རིམ་གྱི་གྲེགན་རྐང་གྲེཁུར་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། མངགྲེ་སྡེ་ཡིས་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ལས་རིམ་གྱི་
གྲེཛིན་སྐྱོང་གྲེགན་གྲེཛིན་བསྐོ་བབག་བྱེད་ཀྱི་མེད། ཡིན་ནགྲེང་སྒེར་གཉེར་ལས་ཁུངས་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། གྲེཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་ [Department of
Administration (DOA)] སས་མངགྲེ་སྡེའི་གཞུང་བབས་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ྱས་ཏེ་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ [Worker’s Compensation (WC)]

ས་གྲེཛིན་སྐྱོང་ྱ་བའི་སྟེང་མངགྲེ་སྡེ་རང་བཞིན་གྱི་གྲེགན་གྲེཁུར་ལེན་གྱི་ཡོད། གྲེཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཁང་སས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་གྱི་ྱ་བའི་ཆེད་་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གགག་ལག་བབ་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་
སྒྲིག་གྲེཛུགས་ལས་ཁུངས་ (University of Wisconsin System Administration) དང་། ཉེན་ཚབས་དོ་དམ་དང་བདེ་གྲེཇགས་ཡིག་ཚང་ (Office
of Risk Management and Safety) ལ་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གགག་ལག་བབ་ཆེན་༼མལ་སྒྲི་སིན༽ལ་བཀོད་ཁྱབ་

གཏོང་ས་ཡོད། ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་ལྷན་ཁང་ (Department of Workforce Development) སས་མངགྲེ་སྡེ་ནང་ཁུལ་གྱི་གཞུང་སྒེར་ལས་
ཁུངས་ཁག་ས་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
རྒྱབ་ལྗོངས། (Background)
ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ནི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཁྲིམས་གཞི་ (Wisconsin Statutes)་ནང་དུ་གཏན་གྲེབེབས་ྱས་དོན་ལྟར་ཁྱེད་ལ་ལས་གྲེཁུར་ཞུ་སྐབས་རྐྱེན་ངན་ནམ་
རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བར་་་ནན་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན། རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་དུས་སྐབས་དེ་ངེས་པར་དུ་ལས་མི་དང་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་བར་ལ་གྲེབྲེལ་བ་ཡོད་པ་
ཞིག་ཡིན་དགོས། ལས་མི་དང་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་བར་གྱི་གྲེབྲེལ་བ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་གཞུང་དོན་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་བྱུང་བའི་གྲེབྲེལ་
བ་ཞིག་ཡིན་དགོས། ་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བར། ཁྱེད་ལ་ཡོད་པའི་རྨས་སྐྱོན་ནམ་ལས་ཐོག་ནད་མནར་གང་རུང་ངེས་པར་དུ་གཞུང་དོན་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་བྱུང་ཡོད་
དགོས་པ་དང་། ངེས་པར་དུ་ལས་་ཀའི་སྟེང་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས།
བརྡ་ཆད་དང་ངེས་ཚིག (Terminology and Definitions)
ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ས་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་ཆད་རིག་པ་བེད་སྤྱོད་ྱས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་བརྡ་ཆད་གྲེདི་དག་ས་གོ་དོན་ཤེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།
རྨས་སྐྱོན། (Injury) རྨས་སྐྱོན་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བློ་ཡུལ་ལ་མེད་པགྲེམ་སྔོན་ཤེས་མེད་པར་བྱུང་བའི་གློ་བུར་བགྲེམ་བསྣད་རྨས་དོན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན།
ལས་ཐོག་ནད་མནར། (Occupational illness) གྲེདི་ནི་གློ་བུར་རམ་བསྣད་རྨས་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར་ལས་ཀའི་སྐབས་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་ཕོག་ཐུག་གནོད་
སྐྱོན་ཐེབས་པ་ཡིན་པར་སྤྱི་བཤད་གྲེམལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། (Disability) ཝི་སི་ཀོན་སིན་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 102.01(2)(c) ནང་དུ་ “རྐྱེན་ངན་ནམ་ནད་གཞི་ལས་ཕོག་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་སམ་ལུས་
ཀྱི་གནོད་སྐྱོན”་ ཞེས་གྲེམལ་བརྗོད་ྱས་ཡོད་པ་ལྟར། རྨས་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་གླ་ཕོགས་མེད་པར་གྱུར་བགྲེམ་ཆ་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་གོ་དགོས།
གྲེཕྲལ་སེལ་ཁྱོན་ཡོངས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། (Temporary total disability) གྲེཕྲལ་སེལ་ཁྱོན་ཡོངས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ནི་ཁྱེད་ལ་ལས་ཀ་ནས་
རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པར་བརྟེན་ལས་གྲེཁུར་ཞུ་ཐུབ་མེད་པའི་སྐབས་སུ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་རིང་་་ནན་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་མིན་ནི་སྨན་བཅོས་དཔྱད་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ཡིས་ཐག་
གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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གྲེཕྲལ་སེལ་ཕྱེད་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། (Temporary partial disability) གྲེཕྲལ་སེལ་ཕྱེད་ཀ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ནི་ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་ྱས་
ཡོད་ནགྲེང་དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་ཞིག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐབས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ལ་སྤྲོད་དགོས་མིན་སྨན་བཅོས་དཔྱད་ཞིབ་ཡིག་ཆ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད།
དྲག་སྐྱེད་དུས་སྐབས། (Healing period) དྲག་སྐྱེད་དུས་སྐབས་ནི་ཁྱེད་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་སྟེ་དྲག་སྐྱེད་ཇེ་བདེར་གྲེགྲོ་བཞིན་པ་དང་སྨན་བཅོས་བསྟེན་བཞིན་པའི་དུས་
ཡུན་ལ་གོ་དགོས། དུས་ཡུན་གྲེདིའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་གསོ་བ་པོ་སྨན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀའི་བཀག་རྒྱ་དེ་གྲེཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ཡིན་པ་ཐག་གཅོད་ྱས་ཡོད་དགོས།
དྲག་སྐྱེད་དུས་སྐབས་མཇུག་རྫོགས་པ། (End of Healing) དྲག་སྐྱེད་དུས་སྐབས་མཇུག་རྫོགས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་གསོ་བ་པོ་སྨན་པས་ལས་ཀའི་བཀག་རྒྱ་མེད་པར་
བཟོས་པགྲེམ་ཡང་ན་ལས་ཀའི་བཀག་རྒྱ་དེ་གཏན་གྲེཇགས་ཡུན་རིང་ཡིན་པ་དང་། སྨན་བཅོས་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་གྲེདུན་བཏོན་མེད་པ་ལ་གོ་དགོས།
གཏན་གྲེཇགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན། (Permanent disability) དྲག་སྐྱེད་དུས་སྐབས་མཇུག་རྫོགས་པའི་རྗེས་སུ། རྨས་སྐྱོན་་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ལ་གཏན་གྲེཇགས་
མནར་་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་དད། གཏན་གྲེཇགས་མནར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཡིན་མིན་ནི་དོ་བདག་ས་གསོ་བ་པོ་སྨན་པགྲེམ་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་ལྷན་ཁང་ས་ལས་མིའི་གུན་གསབ་
ཐོབ་ཐང་སྡེ་ཚན་ (Worker’s Compensation Division of the Department of Workforce Development) གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་མངགྲེ་སྡེའི་ཁྲིམས་གཞི་ (State Statutes) གཞིར་བཟུང་དགོས་ཀྱི་ཡིད། ཁྱེད་ཀྱི་གསོ་བ་པོ་སྨན་པས་ཁྱེད་ལ་གཏན་གྲེཇགས་རྨས་སྐྱོན་ཡོད་
ལུགས་ཐག་གཅོད་ྱས་ཚེ། ཁྱེད་ལ་དངུལ་གྲེབབ་གྲེཐོལ་བ་ཐོབ་དད།
སྒུག་སྡོད་དུས་ཡུན། (Waiting Period) ཉིན་གསུམ་སྒུག་སྡོད་ྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོད་ལ། དེའི་རིང་མེད་གྱུར་དུས་ཚོད་ཆེད་་་ནན་ཐོབ་ཆ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད། ཡིན་
ནགྲེང་ཁྱེད་རང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཉིན་ནས་བརྩིས་ཏེ་ཉིན་བདུན་ལས་མང་བར་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གནས་སྟངས་ཐོག་བསྡད་་ཚེ། སྒུག་སྡོད་དུས་ཡུན་མེད་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད།
ཟུར་གྲེབབ་་་ནན་ཐོབ་ཐང་། (Earned Fringe Benefits) གུང་གསེང་ཕོགས་དོད་ནི་ཟུར་གྲེབབ་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ལ་གྲེཕྲལ་སེལ་དབང་
པོ་སྐྱོན་ཅན་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ས་མཉམ་དུ་གུང་གསེང་ཐོབ་ཆའི་ཕོགས་དོད་ཡང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་གྲེཕྲལ་སེལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཐོབ་ཐང་ (ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་གྲེབབ་ཐོག་ཁ་སྣོན་ྱ་རྒྱུ) ལེན་བཞིན་དུ་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་ཞུ་རྒྱུའི་གྲེདོད་གྲེདུན་ཡོད་ཚེ་དེ་ལྟར་ྱ་ཆོག ཡིན་ནགྲེང་
མངགྲེ་སྡེའི་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 102.30 ནང་དུ་ “ ལས་བྱེད་གང་ཞིག་སས་གྲེཕྲལ་སེལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཐོབ་ཐང་དང་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་གཉིས་ཀ་སྡེབ་ལེན་ྱས་པ་དེ་
ལས་བྱེད་རང་ཉིད་ཀྱི་གཟགྲེ་གྲེཁོར་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་ལས་བརྒལ་མི་ཆོག་” ཅེས་གསལ་གྲེཁོད་ྱས་ཡོད། དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་ནི། ལས་བྱེད་ཀྱི་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་ཀྱི་ཚབ་དུ་དུ་
66 2/3% ཡི་དངུལ་གྲེབབ་ཕྱིར་བག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གྲེདི་ནི་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ [Worker’s Comp (WC)] སས་སྤྲད་པའི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་
དངུལ་གྲེབབ་ཡིན་དགོས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བྱེད་ལ་གཟགྲེ་གྲེཁོར་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་ 66 2/3% ཡི་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་དངུལ་གྲེབབ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། ཕོགས་སྤྲོད་ཡིག་ཚང་ (Payroll) ནས་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་ཀྱི་ཆེད་དུ་ 33.33% ཡི་དངུལ་གྲེབབ་གྲེནར་མ་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ྱ་བ་དང་གྲེབྲེལ་བའི་ཤོག་ཁག
ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ྱ་བའི་ནང་དུ་ཤོག་ཁག་གཙོ་བོ་བཞི་ཡོད།
•

ཁྱེད་རང་། རྨས་སྐྱོན་ཕོག་མཁན།

•

ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པ།

•

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་གྲེགན་གྲེཁུར་པ།

•

རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་བབས་ཞུ་ཁང་། གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཆེད་ཁྱེད་ལ་ཡིག་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་ཀྱི་བབས་ཞུ་དགོས་སྐབས།
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གཤམ་གསལ་རྣམས་ཤོག་ཁག་གསུམ་གྱི་འོས་གྲེགན་ཡིན།
རྨས་སྐྱོན་ཕོག་མིའི་འོས་གྲེགན།
•

རྐྱེན་ངན་དང་རྨས་སྐྱོན་གནས་ཚུལ་སྐོར་གང་མགྱོགས་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས། ཉིན་ ༣༠ ནང་ཚུད་སྙན་སེང་མ་ཞུས་ཚེ། ལས་མིའི་གུན་
གསབ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ྱ་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་ཚང་ས་མེད། ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ §102.12 ནང་དུ་ “རྨས་སྐྱོན་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་ ༣༠ ནང་ཚུད་དམ་ཡང་ན་
ལས་བྱེད་གང་དེས་རང་ཉིད་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཇི་ལྟར་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་དང་། དེ་དང་ལས་ཀའི་བར་གྱི་གྲེབྲེལ་བ་ཇི་གྲེདྲ་ཡིན་པའི་སྐོར་ཉིན་ ༣༠ ནང་ཚུད་དུ་
ཤེས་ཟྱིན་པགྲེམ་ཤེས་དགོས་པ་གང་ཞིག་བློ་ངེས་བྱུང་བ། དངོས་གཞིའི་བརྡ་ཁྱབ་ཡི་གེ་ (actual notice) དེ་ལས་ཁུངས་སམ་ཡིག་ཚང་ལས་
བྱེད། གྲེགན་གྲེཛིན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེད་བསྐོས་གྲེཐུས་ཚབ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ལག་གྲེབྱོར་བྱུང་མེད་ཚེ། གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་་ཅི་ཡང་ཞུ་ལེན་བྱེད་མི་ཆོག་
” ཅེས་གྲེཁོད་ཡོད།

•

སྨན་པའི་བྲིས་སྤེལ་ཡིག་ཆ་ (medical releases) ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པར་གང་མགྱོགས་གྲེབུལ་ཐུབ་ྱ་རྒྱུ།

•

རྨས་སྐྱོན་དང་ནད་གཞི་ཅི་ཕོག་ལས་ཀ་དང་གྲེབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མཚོན་པའི་སྨན་པའི་དཔང་རྟགས་ཡིག་ཆ་གྲེབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས།

•

དུས་གཏན་སྔོན་གྲེ་ལ་གཤག་བཅོས་དང་ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་དུས་ཚེས་སོགས་ཀྱི་ཐད་གྲེགྱུར་བ་ཅི་སོང་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།

•

དོ་བདག་ས་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ལས་བྱེད་ལ་སྨན་པ་ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར་དང་། བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚེས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།

•

དྲག་སྐྱེད་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་རང་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀྱིས་ཞུགས་གང་ཐུབ་ྱ་དགོས།

•

ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་མིས་རེ་སྐུལ་ྱས་དོན་གནས་ཚུལ་རྣམས་མཁོ་གྲེབུལ་ཇི་བཞིན་ཞུ་དགོས།

•

སྨན་བཅོས་ལམ་སྟོན་གནང་དོན་ལྟར་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ྱ་དགོས།

•

ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་ཕྱོགས་ལས་རིམ་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་དང་ཡང་ན་བགོས་སྤྲོད་ལས་གྲེགན་བརྗེ་འོས་བརྗེ་སྤོར་ྱ་རྒྱུ།

•

ལས་ཀའི་གནས་སྟངས་ཉེན་ཁ་ཅན་ཡོད་ཚེ་དེ་དོན་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས།

ལྟ་རྟོག་པའི་འོས་གྲེགན།
•

ཁྱེད་ལ་ལས་ཀའི་བདེ་གྲེཇགས་ཐད་ལམ་སྟོན་ྱ་རྒྱུ།

•

རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཚེ་བྱེད་ལུགས་ཇི་གྲེདྲ་ཡིན་པའི་ཐད་བབ་སྟོན་ྱ་རྒྱུ།

•

རྨས་སྐྱོན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལེན་ཆེད་ཁྱེད་ལ་གྲེདྲི་གླེང་ྱ་རྒྱུ།

•

བདེ་གྲེཇགས་ྱ་བར་གྲེགལ་གྲེཛོལ་བྱུང་བགྲེམ་ཉེན་ཚབས་གནས་སྟངས་ལྷག་ཡོད་ཚེ། བདེ་གྲེཇགས་སྡེ་ཚན་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་ཀྱི་ལས་བཅར་དུས་ཚོད་གྲེགེང་ཤོག་དེ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་གྲེབྲེལ་མཐུད་པར་གྲེབུལ་སྤྲོད་ྱ་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་ལ་ལས་གྲེགན་ཡང་པོ་སྤྲོད་ཐབས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་ལ་གྲེབྲེལ་གཏུགས་མུ་མཐུད་ྱ་རྒྱུ།

ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་མིའི་འོས་གྲེགན།
•

ལས་ཀ་སྤྲོད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་ཐོག་མའི་རྐྱེན་ངན་དང་རྨས་སྐྱོན་སྙན་ཐོ། ལས་བྱེད་ཀྱིས་བྲིས་པའི་་རྐྱེན་ངན་དང་རྨས་སྐྱོན་སྙན་ཐོ། ལྟ་རྟོག་པས་བྲིས་
པའི་རྐྱེན་ངན་དང་རྨས་སྐྱོན་སྙན་ཐོ་བཅས་བསྡུ་ལེན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ྱ་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་་ཞུ་ལེན་ྱ་ཆེད་དགོས་ངེས་གནས་ཚུལ་མ་ཚང་བ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་ྱ་རྒྱུ།

•

མེད་ཤོར་དུས་ཚོད་་ (Lost Time Claims) ཀྱི་ཐོབ་ཆ་ཞུ་ལེན་ཡིག་ཆའི་གྲེབྱོར་ལན་རྣམས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ལ་བསྐུར་གཏོང་ྱ་རྒྱུ།
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•

ཁྱེད་ལ་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ས་ལས་རིམ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་འོས་གྲེགན་དང་གྲེབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་ྱ་རྒྱུ།

•

མེད་ཤོར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ཐད་ཁྱེད་ལ་གྲེབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ྱ་རྒྱུགྲེམ་ཡང་ན་མེད་ཤོར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོབ་ཆ་དང་གྲེབྲེལ་བའི་ཚིག་ཐོ་ལེན་རྒྱུ།

•

སྨན་ཁང་བསྟེན་གཏུགས་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ྱ་ཆེད་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ནས་སྨན་པའི་བྲིས་སྤེལ་ཡིག་ཆ་ཚུར་ལེན་ྱ་རྒྱུ།
བསྟེན་གཏུགས་སྨན་བཅོས་བྱེད་མིའི་རྩ་ནས་སྨན་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཞུ་ལེན་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ྱ་རྒྱུ།

•

རྐྱེན་ངན་དང་བརྡབ་སྐྱོན་དང་གྲེབྲེལ་བའི་ཐད་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་མིར་གྲེབྲེལ་གཏུགས་ྱ་རྒྱུ།

•

དགོས་གལ་མཆིས་ཚེ། རྟོག་དཔྱྲོད་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་མི་བསྐོ་གྲེཛུགས་དང་ཡང་ན་མྱུལ་ཞིབ་ྱ་ར་བྱེད་དུ་གྲེཇུག་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་པར་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གསལ་བཤད་དུས་ནས་དུས་ལྟར་ྱ་རྒྱུ།

•

འོས་གྲེཚམས་ཀྱིས་གསོ་བཅོས་སྨན་བབས་པ་བསྐོ་གྲེཛུགས་དང་དེ་དོན་ཁྱེད་ལ་བརྡ་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ།

•

རང་དབང་ལྡན་པའི་སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་བབས་ཞུ་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་ྱ་རྒྱུ་དང་དགོས་ཚེ་བབས་ཞུ་དེ་གྲེདྲ་གོ་སྒྲིག་ྱ་རྒྱུ།

•

ཁྱེད་ལ་རང་དབང་ལྡན་པའི་སྨན་པའི་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚེས་དང་། ཆུ་ཚོད། སྨན་པ་སུ་ཡིན་བརྡ་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ།

ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཞུ་ལེན་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་མི་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཕྱིར་གར་མེད་པར་གསང་རྒྱ་བྱེད་དགོས།

ལས་མིའི་གུན་གསབ་་་ནན་ཐོབ་ཐང་།
སྨན་བཅོས་་་ནན་ཐོབ་ཐང་། ཁྱེད་ལ་སྨན་བཅོས་དང་། གཤག་བཅོས། སྒལ་ཚིགས་དཔྱད་བཅོས (chiropractic) ། སེམས་ཁམས་ནད་བཅོས། རྐང་པའི་དཔྱད་བཅོས
(podiatric) ། སོ་བཅོས། སྨན་ཁང་བསྟེན་སྡོད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ལ། དེ་དག་ “ཁྱེད་ཀྱི་རྨས་སྐྱོན་སངས་དྲག་དང་ན་ཟུག་ཇེ་གྲེཇམ་དུ་གཏོང་ཕྱིར་དགོས་གལ་
མཆིས་པའི་སྐབས་སམ་གནས་སྟངས་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན།” ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར་ཀྱི་རོགས་རམ་མི་དགོས་པར་ཁྱེད་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ས་གཉིས་གྲེདེམས་སྒྲུག་ྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད།
ཉན་བྱེད་ཡོ་ཆས་དང་མིག་ཤེལ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་མི་སྒེར་རྨས་སྐྱོན་གྲེབྱུང་གཞིའི་རྐྱེན་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོན་ཤོར་ཡོད་ཚེ། དེ་ལ་ཡང་སྐྱིན་ཚབ་གུན་གསབ་སྤྲོད་ཆོག
གུན་གསབ་དངསྨན་བཅོས་རིན་གྲེབབ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཁྱེད་ཀྱི་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་པའི་སྨན་བཅོས་ཡིག་ཆ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་རྩ་གྲེཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་པས་
དུས་ཐོག་གྲེཆར་ཅན་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཀ་ྱ་ཡུལ་ལས་ཁུངས་ལ་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་བཅོས་སྐོར་སྙན་གྲེབུལ་མ་ཞུས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་རིན་གྲེབབ་གྲེནར་གྲེགངས་བྱེད་དད།
གླ་ཕོགས་་་ནན་ཐོབ་ཐང་། ་་ནན་ཐོབ་ཐང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བདུན་རེའི་གླ་ཕོགས་ཀྱི་སུམ་ཆ་གཉིས་2/3དང་གཅིགས་མཚུངས་ཡིན་ལ་དེ་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་མི་བྱེད། ལས་ཀར་
ཕྱིར་ལོག་མ་ྱས་བར་དུ་་་ནན་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་སྤྲོད་ངེས (ཡང་ན་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད་པར་ཐག་གཅོད་ྱས་ཡོད་པ)། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཡི་གཟགྲེ་གྲེཁོར་རེའི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ལོ་རེ་
བཞིན་དུས་བསྟུན་གྲེགྱུར་བ་གཏོང་ས་ཡོད། ཉེ་ཆར་གྱི་དངུལ་གྲེབབ་གངས་ཀ་དྲ་ཚིགས་ http://www.dwd.state.wi.us/dwd/publications/wc/WKC9572-P.pdf

ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།

ལས་ཐོག་ཉམས་མྱོང་བསྐྱར་སྦྱོང་་་ནན་ཐོབ་ཐང་། སྨན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོའི་ྱ་བྱེད་ལ་རྒྱུན་གཏན་བཀག་རྒྱ་ཡོད་པ་ཐག་གཅོད་ྱས་ཏེ་ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མ་ཐུབ་ཡིན་
ན། ཁྱེད་ལ་ལས་ཐོག་ཉམས་མྱོང་བསྐྱར་སྦྱོང་གྲེནར་མ་ལེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚད་ལྡན་ལས་ཐོག་བསྐྱར་སྦྱོང་ངམ་ཡང་ན་་དངོས་གཞིའི་ལས་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་ནང་དུ་མིང་
གྲེགོད་གྲེཛུལ་ཞུགས་ྱས་ཚེ། ཁྱེད་ལ་ཉུང་མཐགྲེ་ཡང་ཐོག་མའི་བདུན་ཕྲག་ ༨༠ རིང་ལས་ཐོག་གྲེཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ (Vocational Temporary
Disability) ་་ནན་ཐོབ་ཐང་གྲེནར་མ་ལེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ས་ཡོད་པ་དང་། གྲེགྲུལ་སྐྱོད་དང་། དེབ་རིགས། ཟ་མ་ལྟ་བུའི་གྲེགྲོ་གྲོན་ཡང་ནར་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
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རང་དབང་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞིབ་བཤེར། (IME) ཁྱེད་རང་ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཞུ་ལེན་དོ་དམ་པས་གྲེདེམས་སྒྲུག་ྱས་པའི་སྨན་པའི་རྩར་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞིབ་
བཤེར་བྱེད་དུ་གྲེགྲོ་དགོས་པ་ཡོང་དད། དུས་ཚེས་དང་ཆུ་ཚོད། ས་གནས་གང་ཡིན་དང་སྨན་པའི་མིང་བཅས་ཁྱེད་ལ་ཡིག་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་སྤྲོད་ངེས། བརྟག་དཔྱད་གྲེདིའི་ཆེད་
ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་ལྷན་ཁང་ (Department of Workforce Development) སས་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ས་ཐག་རིང་
པོགྲེམ་ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་སྡོད་གནས་ནས་ལེ་དབར་ ༡༠༠ ལས་རིང་བའི་ས་ཆར་བསྟེན་གཏུགས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་དེར་གྲེགྲོ་དགོས་པ་བླང་ྱ་བཏོན་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས། ཁྱེད་རང་ལེ་དབར་ ༡༠༠ ལས་མང་བའི་ས་ཆར་གྲེགྲིམ་གྲེགྲུལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མེད། ཁྱེད་ལ་ལམ་གྲོན་གྱི་གུན་གསབ་དང་སྨན་ཁང་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་བསྐྱོད་དེ་མེད་
བརླག་ཏུ་གྱུར་པའི་་ཕོགས་གྲེབབ་ཕྱིར་བག་བྱེད་པ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྨན་བཅོས་ཞིབ་བཤེར་་གྱི་ངོ་བཤུས་ཤིག་ཁྱེད་ལ་མཁོ་གྲེབུལ་ཞུ་ངེས།
གྲེགྲིམ་གྲེགྲུལ་ལེ་དབར་གྲེགྲོ་གྲོན། ཁྱེད་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལམ་ཐག་ལེ་དབར་གྱི་གྲེགྲོ་གྲོན་ཕྱིར་བག་ྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཕྱིར་བག་དངུལ་གྲེབབ་ཚད་གཞི་དེ་
ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་གོང་སྤེལ་ལྷན་ཁང་ (Department of Workforce Development) སས་གཏན་གྲེབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག Return to Work (RTW) གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གྲེཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ས་བཀག་རྒྱ་དང་བཅས་ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་ྱས་ཚེ། གྲེཕྲལ་སེལ་དུས་
ཐུང་ངམ་ཕྱེད་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག
གལ་ཏེ་གགག་ལག་བབ་གྲྭས་ལས་ཀ་གོ་སྒྲིག་བྱེད་མི་ཐུབ་པགྲེམ་མི་བྱེད་ཚེ། ཁྱེད་ལ་དྲག་སྐྱེད་དུས་སྐབས་མཇུག་རྫོགས་པའི་བར་དུགྲེམ་ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོའི་ལྕོགས་ཚད་
ལྟར་ལས་ཀ་སྤྲོད་རག་བར་དུ་གྲེཕྲལ་སེལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གྲེཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ས་བཀག་རྒྱ་ལྟར་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱོར་འོས་སྦྱར་ཡང་ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་ྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན་མི་བྱེད་ཚེ། དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་མུ་མཐུད་ཞུ་ལེན་ྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།

ཚད་བཀག་ཁྲིམས་ཡིག
ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན། སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་པའི་ཐོབ་ཆ་ཞུ་ལེན་དེ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཉིན་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་ ༡༢ བར་དུགྲེམ་ཡང་ན་མཐགྲེ་མའི་གུན་གསབ་སྤྲོད་གྲེབབ་ (ཕྱི་མ་གང་
ཡིན་་) བླངས་པ་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་ ༡༢ བར་དུ་བསྐྱར་དུ་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་ས་ཡོད་ལ། མཐགྲེ་མའི་ལས་མིའི་གུན་གསབ་སྤྲོད་གྲེབབ་བླངས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ལོ་ ༡༢ རིང་ཉར་ཚགས་
བྱེད་དགོས་པའི་བླང་ྱ་བཏོན་ཡོད།
ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་དགག་ཆ – རྨས་སྐྱོན་ཕོག་མཁན་ལས་མིའི་ཐོབ་ཐང་།
ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ལ་དགག་ཆ་ྱས་ཚེ། ཁྱེད་ལ་ཞུ་གཏུགས་ྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་སྐོར་གནས་ཚུལ་མཁོ་གྲེདོན་ྱས་ཡོད།
ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་སས་ལས་བྱེད་ཀྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་གབན་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ།
ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་སས་ཁྱེད་རང་གྲེཛུལ་ཞུགས་ྱས་པའི་ཐོབ་ཐང་གབན་པ་རྣམས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་དད། དོ་བདག་ས་་་ནན་ཐོབ་ཐང་དང་གྲེབྲེལ་བའི་གནད་
དོན་ཐད་ལས་བྱེད་གུན་གསབ་དང་ཐོབ་ཐང་ད་ཞུ་ཁང་ས་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཆེད་ལས་པར་གྲེབྲེལ་བ་གནང་རོགས།
གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་སྟེང་ཤུགས་རྐྱེན།
ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་། གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་ཅི་ཞིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་
གྲེདམ་ཁ་གྲེདེམས་ཆོག ཁྱེད་ཀྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ལ་རྟོག་དཔྱྲོད་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས། ཁྱེད་ཀྱིས་གུང་གསེང་ཐོབ་སེང་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་གྲེདེམས་ཚེ། ཁྱེད་ལ་
སྤྲོད་གྲེབབ་ལེན་རྒྱུ་མེད་་པ་མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་ཅི་་ཡང་གཅོག་གྲེཐེན་བྱེད་མི་ཐུབ།
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ལ་རྟོག་དཔྱྲོད་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་་པ་དང་། རྗེས་ནས་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ྱ་རྒྱུར་བཀགྲེ་
གྲེཁྲོལ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཚེ། སྤྲོད་གྲེབབ་གྲེནར་མ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་མཇུག་སྒྲིལ་སྐབས། གྲེབྱུང་གྲེགྱུར་ཕོགས་ཐོབ་ཅེག་གྲེཛིན་གཅིག་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཁྱེད་
ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་ྱས་པའི་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་ས་ཆ་ཤས་ཤིག་སོར་ཆུད་བྱེད་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་གྲེཕྲལ་སེལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་བཞིན་དུ་ནད་དགོངས་
ཐོབ་སེང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚེ། གནས་སྟངས་གྲེདི་གྲེདྲ་ཡང་གྲེཕྲད་དད་པ་ཡིན།
ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་་སོར་ཆུད་ྱ་ཐབས་རྩིས་རྒྱག་ད་་མཚོན།
1. ལས་མིའི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ས་དུས་ཡུན།

ཕྱི་ལོ་ 2005 ཟླ་ 10 ཚེས་ 12 ནས་ཚེས་ 28 བར།

2. ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་ྱས་དུས།

ཕྱི་ལོ 2005 ཟླ་ 10 ཚེས་ 29 །

3. དུས་ཡུན་གྲེདིའི་རིང་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་སྤྲོད་གྲེབབ།

$1,092.00

(ཆུ་ཚོད་ 104 ། ཆུ་ཚོད་རེར་སྒོར་ 10.50 )
4. ལས་མིའི་གུན་གསབ་ྱ་དགགྲེ་སྤྲད་ཟྱིན་པ།

$ 729.00

5. གོང་གྲེཁོད་ཡིག་ཕྲེང་ 3+ ཡིག་ཕྲེང་ 4 གཉིས་བསྡོམས་ན་སྒོར་ $ 1,821.00
6. ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་དུས་ཧྲིལ་བོར་ (ཆུ་ཚོད་ 104 ། ཆུ་ཚོད་རེར་སྒོར་ 10.50)
ལས་གྲེཁུར་ཞུས་པའི་ཡོང་གྲེབབ་ནས་གཅོག་གྲེཐེན་ྱ་རྒྱུ།

$1,092.00

དེའི་ནང་ནད་དགོངས་དང་། གླ་མེད་གུང་གསེང་། གུན་གསབ་ཞུ་སྤྲོད་ཆུ་ཚོདབཅས་ཚུད་ཡོད།
7. ལས་མིའི་གུན་གསབ་སྤྲོད་གྲེབབ་གྲེནར་མ།

$729.00

(ཡིག་ཕྲེང་ 5 ནས་ཡིག་ཕྲེང་ 6 གཅིག་གྲེཐེན་ྱ་རྒྱུ)
8. ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་རེའི་གླ་གྲེབབ་

$10.50

9. སོར་ཆུད་ྱ་རྒྱུའི་ནད་དགོངས་ཐོབ་སེང་ (གོང་གྲེཁོད་ཡིག་ཕྲེང་ 7 ལ་ཡིག་ཕྲེང་ 8 ཡིས་བགོ་བ)

ཆུ་ཚོད་ 69.4

མངགྲེ་སྡེ་ཐུན་མོང་གྲེཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན (State Group Health Insurance) — ཁྱེད་ཀྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ལ་རྟོག་དཔྱྲོད་ཞིབ་གྲེཇུག་བྱེད་བཞིན་པའི་
སྐབས།
1. ཁྱེད་ཀྱིས་ནད་དགོངས་སམ་ཡང་ནགུང་གསེང་ཐོབ་སེང་གབན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཕོགས་ཐོབ་སྔར་བཞིན་ལེན་གྲེདོད་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ལ་གགག་ལག་བབ་གྲྭའི་ངོས་
ནས་རིན་གྲེབབ་ཆེད་དུ་སྤྲོད་པའི་བལ་གྲེདེབས་གྲེབུལ་དོད་ཆ་ཚང་མུ་མཐུད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད།
2. གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཆད་གླ་མེད་ནད་དགོངས་ཞུས་རྐྱེན་ཕོགས་གྲེབབ་ཐོབ་ཀྱི་མེད་ཚེ། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྲོད་པའི་བལ་གྲེདེབས་གྲེབུལ་དོད་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ལ་ཐོབ་ཀྱི་
ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་གྲེབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་ཟླ་ངོ་གསུམ་རིང་རང་ངོས་ནས་སྤྲོད་གྲེཇལ་བྱེད་ཆོག ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་རྗེས། ལྟ་སྐྱོང་
གྲེགན་ལེན་གྱི་སྤྲོད་དོད་སྔར་བཞིན་ཡོད་ཆེད་རང་ངོས་ནས་རིན་གྲེབབ་ཧྲིལ་བོ་སྤྲོད་གྲེཇལ་ཞུ་དགོས།
3. ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བལ་གྲེདེབས་གྲེབུལ་དོད་ཆ་ཚང་སྤྲོད་མཚམས་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲེཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་སྤྲོད་དོད་མེད་པ་བཟོ་ཆོག་པ་
དང་། ལས་ཀར་ཕྱིར་ལོག་ྱས་ཏེ་ཉིན་ ༣༠ ནང་ཚུན་བསྐྱར་དུ་མིང་གྲེགོད་གྲེཛུལ་ཞུགས་ཞུ་སྙན་གྲེབུལ་ཆོག
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མངགྲེ་སྡེ་ཐུན་མོང་གྲེཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན — ཁྱེད་ཀྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བཀགྲེ་གྲེཁྲོལ་ཐོབ་རྗེས།
ཁྱེད་ལ་གྲེཕྲལ་སེལ་ཁྱོན་ཡོངས་སམ་གྲེཕྲལ་སེལ་ཕྱེད་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་བཞིན་པའི་སྐབས། གྲེཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་གྱི་རིན་གྲེབབ་ཆེད་དུ་གགག་
ལག་བབ་གྲྭའི་བལ་གྲེདེབས་གྲེབུལ་དོད་ཆ་ཚང་ཞུ་ལེན་ྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཡིན་ནགྲེང་ལས་བྱེད་རང་ངོས་ནས་ངེས་པར་སྤྲོད་དགོས་པའི་རིན་གྲེབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེའི་འོས་གྲེགན་
རང་ཉིད་ནས་མུ་མཐུད་གྲེཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
མངགྲེ་སྡེ་ཐུན་མོང་གྲེཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་དང་། མི་སྒེར་དང་ནང་མིའི་ཚེ་སྲོག་གྲེགན་ལེན། ཁྱེད་ཀྱི་རྨས་སྐྱོན་གྱི་ཕོག་ཚད་དང་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་ཏེ་གྲེཆར་གཞི་གྲེདི་
དག་ས་རིན་གྲེབབ་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་བཟོ་ཆོག་ས་ཡོད། ལས་བྱེད་གུན་གསབ་དང་་་ནན་ཐོབ་ཐང་བབས་ཞུ་ཁང་སས་རིན་གྲེབབ་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་ཞུ་ཆེད་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་
ཡར་གྲེབུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རིན་གྲེབབ་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་བཟོ་གཏན་མ་གྲེ་ལ་བར་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་རིན་གྲེབབ་མུ་མཐུད་དུ་ངེས་གྲེབུལ་ཞུ་དགོས།
ཡོང་གྲེབབ་རྒྱུན་མཐུད་གྲེགན་ལེན། (Income Continuation Insurance) ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་མིའི་གུན་གསབ་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་བཞིན་ཡོང་གྲེབབ་
རྒྱུན་མཐུད་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་ལ་སྙན་ཞུ་གྲེབུལ་ཆོག ་་ནན་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ཟླ་སྒྲིལ་བཏང་ཡོད་རྐྱེན་ཡོང་གྲེབབ་རྒྱུན་མཐུད་ཁོངས་ནས་ཐོབ་པའི་སྤྲོད་གྲེབབ་ནས་ལས་མིའི་གུན་
གསབ་ཀྱི་དངུལ་གྲེབབ་གཅོག་གྲེཐེན་ྱས་ཡོད།
སྤྲོད་གྲེབབ་གཉིས་ཀ་ཟླ་སྒྲིལ་ྱས་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱོན་སྡོམ་རྩ་ཕོགས་ཀྱི་ 75% དང་གྲེདྲ་མཚུངས་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཟླ་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་སྒོར་ $4,000 ལས་མ་མང་བ་ཡིན་
དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཁ་གསབ་ཡོང་གྲེབབ་རྒྱུན་མཐུད་གྲེགན་ལེན་ (Supplemental ICI) སྤྲོད་དོད་ཡོད་ཚེ་ཟླ་རེའི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་མཐོ་བོ་ཡོད།
ཡོང་གྲེབབ་རྒྱུན་མཐུད་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་གྱི་་་ནན་ཐོབ་ཐང་ཞུ་ལེན་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཆེད། ཁྱེད་རང་ངེས་པར་དུ་ལས་གནས་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། ཞུ་སྙན་གྲེབུལ་བར་ཨེ་ཀྲེ་ན་ Atena (དེ་སྔ་གྲེདི་ལ་ Broadspire ཟེར) ལ་ཁ་པར་ 1-800-960-0052 ཐོག་གྲེབྲེལ་བ་གནང་རོགས།
ཝི་སི་ཀོན་སིན་རྒས་ཡོལ་སྒྲིག་ཁོངས། Wisconsin Retirement System (WRS) ལས་མིའི་གུན་གསབ་གྲེཕྲལ་སེལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་་་ནན་ཐོབ་
ཐང་ཞུ་ལེན་བྱེད་བཞིན་དུ། ཁྱེད་ཀྱི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་རྒས་ཡོལ་སྒྲིག་ཁོངས་བཅུག་ཁྲའི་ནང་དུ་ཡོང་གྲེབབ་དང་ལས་གྲེཁུར་ཐོབ་སེང་ཐོབ་ཆ་མུ་མཐུད་རག་ས་ཡོད།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཁྱོན་ཡོངས་ངོ་བོ་ཐོག་གཏན་གྲེཇགས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་ཆགས་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཝི་སི་ཀོན་སིན་རྒས་ཡོལ་སྒྲིག་ཁོངས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་་་ནན་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་
གྲེབབ་ཞུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་ས་ཡོད། རྒས་ཡོལ་ལོ་ཚད་ལ་སླེབས་ཡོད་ཚེ། རྒས་ཕོགས་ཞུ་ལེན་སྙན་ཞུ་གྲེབུལ་ཆོག ་་ནན་ཐོབ་ཐང་གྲེདི་་དག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་ཝི་སི་ཀོན་སིན་
རྒས་ཡོལ་སྒྲིག་ཁོངས་ཀྱི་སྤྲོད་གྲེབབ་གང་རུང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། དེ་ཡོང་གྲེབབ་རྒྱུན་མཐུད་ལྟ་སྐྱོང་གྲེགན་ལེན་དངུལ་གྲེབབ་ནས་གཅོག་གྲེཐེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།
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