
 انًعهوياث يٍ نًزٌذ

 انعًال حعوٌضاث حول

 ،4900-717-617 أو 3249-323-800: ببنشقى احظم •

 .يخبدت انخشجًت .7470: داخهً

 .www.mass.gov/dia: انىٌب يىقع بضٌبسة حفؼم •

: اإلنكخشوًَ انبشٌذ عُىاٌ •

Info2@massmail.state.ma.us. 

 .انخًغت يكبحبُب أدذ بضٌبسة حفؼم •

 

 بإداسة انًقصود يا

 انصناعٍت؟ انحوادد

 اإلششاف بهب انًُىؽ انهٍئت انظُبعٍت انذىادد إداسة حًثم

 وبئيكبٌ .يبعبحشىعخظ والٌت فً انعًبل حعىٌؼبث َظبو عهى

 أو انًظببٍٍ انعًبل ػًٍ كُج إرا كزنك يغبعذحك اإلداسة

 .يبعبحشىعخظ بىالٌت يذبيًٍب أو حأيٍٍ ششكت أو عًم طبدب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 انًقش انشئٍسً

1 Congress Street, Suite 100 
 2017-02114بىعطٍ، يبعبحشىعخظ 

-323-800أو  7470، داخهً: 4900-727-617هبحف: 
3249 

 
 انًكاحب اإلقهًٍٍت

1 Father DeValles Boulevard, 3rd Floor 
 02723فىل سٌفش، يبعبحشىعخظ 

508-676-3406 
 

354 Merrimack Street, Building 1, Suite 230 
 01843نىسَظ، يبعبحشىعخظ 

978-683-6420 
 

436 Dwight Street, Room 105 
 01103عبشٌُغفٍهذ، يبعبحشىعخظ 

413-784-1133 
 

340 Main Street, 3rd Floor 
 01608وسعغخش، يبعبحشىعخظ 

508-753-2072 

 
 هم حعشضج 

    إلصابت أثناء انعًم؟
 ًٌكٍ أٌ حكوٌ 

 حعوٌضاث انعًال يفٍذة

 
 

 
  
  

  

  

  

 

 

 
  

 
 7/31انًشاجعت 2505

      

للعمل التنفيذي المكتب  
العاملة القوى وتطوير  

الصناعية الحوادث إدارة  
 (617) 727-4900  7470 داخلي 

 3249-323-800 أو 
www.mass.gov/dia 

 إداسة انذىادد انظُبعٍت

1 Congress Street, Suite 100 

02114-2017 يبعبحشىعخظ بىعطٍ،  
: 7470 أو داخهً ،  
800-323-3249 

http://www.mass.gov/dia
http://www.mass.gov/dia


 حأيٍٍ ششكت اعى بُشش نذٌك انعًم صاحب قٍاو ٌخعٍٍ •
 .انعًم بظبدب انخبطت انعًبل حعىٌؼبث 

 

 َظبو بخُفٍز ٌقىو ال نذٌك انعًم طبدب أٌ حعخقذ كُج إرا •

 نإلبالغ 7233-627-877 ببنشقى فبحظم انعًبل، حعىٌؼبث

 .انبالغبث يقذيً جًٍع هىٌت عٍ ٌكشف وال .رنك عٍ
 

 انعًال حعوٌضاث يسخحقاث عهى انحصول كٍفٍت

 عًم إلطببت بخعشػك انفىس عهى نذٌك انعًم صاحب أبهغ •

 .يهًُ يشع أو 

 حعىٌؼبث حأيٍٍ ششكت ٌخطش أٌ انعًم طبدب عهى •

 .نك دذد بًب انعًبل

 .نك يطبنبت سقى بئسعبل انخأيٍٍ ششكت حقىو• 

 انظذٍت يخبعبك بأٌ انطبً انًشكض وؽبقى ؽبٍبك أخبش •

 .انخأيٍٍ عٍ يعهىيبث أي وأعطهى ببنعًم يشحبطت

 يٍ حخًكٍ نى إرا يببششةً  انعًم بظبدب ؽبٍبك ٌخظم قذ •

 .يطبنبت سقى عهى انذظىل

 

 انخأيٍٍ نششكت انعًم صاحب إخطاس عذو حانت فً

 انعًال حعوٌضاث يطانبت سفض عنذ أو

 يشوس بعذ بئطببخك انخأيٍٍ ششكت انعًم صاحب ٌخطش نى إرا •

 بًطبنبت انخقذو فًٍكُك انًطبنبت، سقى حخهق نى أو ٌىًيب، 03

 وقى www.mass.gov/dia انىٌب يىقع إنى حىجه .انًىظف

  أي به يشفقًب وأسعهه 113 انًُىرج ببعخٍفبء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انظُبعٍت انذىادد إداسة إنى يؤٌذة ؽبٍت يعهىيبث

 انعًبل حعىٌؼبث حأيٍٍ ششكت يٍ يطانبخك سفض دبنت فً •

 سفع ًٌكُك. ببنبشٌذ إخطبًسا فغخخهقى انعًم، بظبدب انخبطت

 .انًىظف بًطبنبت ببنخقذو انخأيٍٍ ششكت ػذ يخبطًت

 ببعخٍفبء وقى www.mass.gov/dia انىٌب يىقع إنى حىجه

 ششكت إنى يؤٌذة يغخُذاث أي به يشفقًب وأسعهه 113 انًُىرج

 .انظُبعٍت انذىادد إداسة وإنى انعًبل حعىٌؼبث حأيٍٍ

 

 يا هو حعوٌض انعًال؟

 إلطببت حعشػج أو طذٍت يخبعب يٍ حعبًَ كُج إرا

 يٍ يغخذقبحك عهى انذظىل يٍ حخًكٍ فقذ عًم،

 انعًبل حعىٌؼبث َظبو بًىجب

 

 انعايهٍٍ؟ حعوٌضاث يسخحقاث حشًهه انزي يا

 .انًشخشكت وانُفقبث انعالج، ووطفبث ،انعالج فواحٍش •

 أو أٌبو خًغت نًذة انعًم عٍ عبجًضا كُج إرا( انجضئً) األجش فقذاٌ •

 .يهًُ يشع أو عًم إطببت بغبب أكثش

 .انخبص ؽبٍبك عٍبدة وإنى يٍ وانغفش االَخقبل حكهفت •

 

 انعًال؟ حعوٌضاث عهى انحصول انًسخحق يٍ 

 كبَج أًٌب – حقشٌبًب انعًبل جًٍع انعًبل حعىٌؼبث حشًم •

 دفع ؽشٌقت أو انعًم وػع أو انعًم عبعبث عذد أو انىظٍفت

 .األجش

 انخأيٍٍ بىانض ششاء دبنت فً فقؾ انىدٍذٌٍ انًبنكٍٍ حغطٍت حخى• 

 دذة عهى وادذ بكم   انخبطت

.

    أٌ بشذة َقخشح يطبنبخك، انخأيٍٍ ششكت سفؼج إرا •
 ألٌ َظًشا انعًبل حعىٌؼبث قؼبٌب فً يخًشط بًحاو   حسخعٍٍ  

 ال انذبالث، يعظى وفً. يعقًذا ٌكىٌ يب غبنبًب اإلجشاء هزا

 عهى انذظىل فً انُجبح عُذ إال أحعببهى عهى انًذبيىٌ ٌذظم

 .يغخذقبحك

 إنى انخىطم فً نهًغبعذة 7577-627-866 ببنشقى احظم •

 بًغبعذحك انظُبعٍت انذىادد إداسة بًىظفً ٌغًخ وال. يذبو  

 .يذبو   إنى انخىطم فً

 حقوقك حًاٌت

 فً دقىقك دًبٌت ػًبٌ عهى انظُبعٍت انذىادد إداسة حعًم

 انًشكالث يٍ أًٌب واجهج فئرا. انعًبل حعىٌؼبث عهى انذظىل

 عهى انظُبعٍت انذىادد إداسة حذقٍقبث بًكخب فبحظم انخبنٍت،

 .7233-627-877 انشقى

 (.انبالغبث يقذيً جًٍع هىٌت عٍ ٌكشف وال)

 وًٌكُك. انعًبل حعىٌؼبث نخأيٍٍ انعًم طبدب حىفٍش عذو •

 حأيٍٍ ششكت يع يخعبقذ نذٌك انعًم طبدب كبٌ إرا يًب انخذقق

. www.mass.gov/dia انىٌب يىقع عبش انعًبل حعىٌؼبث

 Verify Workers’ Compensation“ صس عهى اَقش

Insurance” (انعًبل حعىٌؼبث حأيٍٍ يٍ انخذقق.) 

 حعىٌؼبث حأيٍٍ ششكت ببعى إبالغك انعًم طبدب سفغ •

 .به انخبطت انعًبل

 حعشػك بعذ يطبنبت سفع عٍ انعًم طبدب يٍ إعبقخك• 

 .ببنعًم يشحبؾ يشع أو عًم إلطببت

 فظم انعًم طبدب عهى يبعبحشىعخظ والٌت قبَىٌ ٌذظش

 انعبيم يُع ٌكىٌ وقذ. انعًبل بخعىٌؼبث يطبنبت نشفع انعبيم

 انغاليت إداسة عٍ انظبدسة انًبهغٍٍ نهىائخ يخبنفت رنك يٍ

 .األيشٌكٍت انًهٍُت وانظذت

 فئرا. حعقٍذاث عهى انًغخقهٍٍ انًخعبقذٌٍ قبَىٌ ٌُطىي كًب

 يالئى، غٍش َذى عهى بخظٍُفك قبو قذ انعًم طبدب أٌ اعخقذث

 .بًذبو   فبعخعٍ
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