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कामदारह�का पा�रश्रिमक कभरेज र कोरोना भाइरस (COVID-19) स��ी प्र�ह� 

1. मेरा काम नगरेका समयका भु�ानीह� जारी रहनेछन्? 
रहनेछन्। यिद तपाईंले आफ्नो काय�सँग स���त चोटपटक वा िबमारीका कारण काय� गन� 
स�ु�� भने, तपाईंका काम नगरेका समयका िनधा��रत भु�ानी� जारी रहनेछन्।  

2. मैले आफ्नो दाबीको �स्थितको बारेमा कसरी जानकारी प्रा� गन� सक्छु? 
1-800-831-5227 मा फोन गरेर अङ्गे्रजी र �ेनी भाषामा �चािलत जानकारी प्रा� गनु�होस् 

3. मेरो �वसाय ब�ा �ँदा मसँग मेलमा प�ँच िथएन भने आदेश तथा सूचना िनणा�यक �नेछ? 
तपाईंले आफ्नो ग�ी िबना आदेशमा प�ँच गन� स�ु�� भने, तपाईंले आफूले मेलमा प�ँच गन� 
नसकेको भ�े ज�ो ��ीकरण दाबी �वस्थापकलाई उपल� गराउनुपछ� । 

4. संघीय प्रो�ाहनको चेकले मेरो काम नगरेको समयको चेक वा सेवा िनवृि�को चेकको रकमलाई 
प्रभाव पाछ�?  
पाद�न।  

5. मैले टेिलफोनमाफ� त िचिक�ा तथा �ावसाियक अपोइ�मे�ह� तय गन� सक्छु? 
रहनेछन्। 

6. मेरो उप�स्थत िचिक�कले मलाई अिहले भख�र हेनु� �नेछैन। मैले के गन� हो? 
आफ्नो प्रदायकलाई उनीह�ले टेिलहे� िवक� उपल� गराउँछन् वा गराउँदैनन् वा 
तपाईंले उनीह�सँग टेिलफोनमाफ� त चेक इन गन� स�ु�न्छ वा स�ु�� सोध्नुहोस्।  

7. मेरो उपचार रोिकएको छ। यसले मेरो दाबीलाई कसरी प्रभाव पाछ� ? 
तपाईंलाई अित�र� उपचार आव�क पछ�  भने तपाईंको दाबी ब� �नेछैन। हामीले िचिक�ा 
सेवाह� सुचा� भएपिछ तपाईंलाई आफ्नो उपचार योजना पूरा गन�को लािग समयको अनुमित 
िदनेछौ।ं 

8. म कोरोना भाइरसको प्रकोप बारे िच��त रहेको �नाले मैले �त� िचिक�ा मू�ाङकन 
(IME) लाई स्थिगत वा पुन: िनधा�रण गन� चाहन्छु। मैले के गन� हो? 
समाधान खो�का लािग आफ्नो अपोइ�मे�को क�ीमा पिन 5 �वसाय िदनभ�ा अगािड 
आफ्नो दाबी �वस्थापलाई स�क�  गनु�होस्।  

9. कोरोना भाइरस स��ी िच�ाह�का कारणले िचिक�ा अपोइ�मे� वा काय�िविधलाई 
र� वा स्थिगत गन� उपयु� �न्छ? 
तपाईंका �ा� �ाहार प्रदायकले के िसफा�रस गछ� न् जा�का लािग उनीह�लाई स�क�  
गनु�होस्।  

10. मेरो ब�ाको िव�ालय ब� भएको �नाले, मसँग बाल �ाहार छैन र मलाई िचिक�ा 
वा �ावसाियक अपोइ�मे� स्थिगत गन� आव�क छ। मैले के गन� हो? 
बाल�ाहारको �वस्था िमलाउनका लािग हरेक प्रय� गनु�होस्। यिद स�व छैन भने, आफ्नो 
�ावसाियक पुनवा�स स�ाहकार (VRC) वा िचिक�ा प्रदायकलाई स�क�  गनु�होस्। 

11. भाइरसका कारण म क�ामा जाने वा आफ्नो पुन: प्रिश�ण काय�क्रममा सहभािगता 
जनाउने बारे िच��त छु? मैले के गन� हो? 
िवक�ह� खो� आफ्नो VRC लाई स�क�  गनु�होस्।  

12. मेरो अस्थायी लाइट �ुटी काय� भाइरसका कारण अब उपरा� उपल� छैन। मैले के 
गन� हो? 
आफ्नो दाबी �वस्थापकलाई स�क�  गनु�होस्।  
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13. मेरो रोजगारदाताले मलाई कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण कामबाट हटाइिदयो 
र मसँग खुला दाबी छ। यसले मेरा लाभह�लाई कसरी प्रभाव पाछ� ? 
हामीले तपाईंको दाबीमा अझै पिन उपयु� िचिक�ा उपचारलाई �ीकृित िदनेछौ।ं हामीले 
तपाईंको दाबीलाई ब� गनु�भ�ा अघािड तपाईंलाई आफ्नो उपचार पूरा गन� समयको अनुमित 
िदनेछौ।ं 

14. मलाई काम गन�का लािग छूट िदइएको छ तर म काममा फक� नका लािग मसँग रोजगार 
छैन र कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण रोजगारी बजार अ��ै सीिमत छ। मैले के 
गन� हो? 
दुभा��वश, तपाईं काम गन� स�म भएपिछ िवभागले काम नगरेको समयका लाभह� भु�ानी गन� 
स�ैन। तपाईं बेरोजगारी सुर�ा िवभागमाफ� त बेरोजगारी लाभह�का लािग यो� �न स�ु�न्छ।  

15. L&I ले COVID-19 लाई काय�सँग स���त अवस्थाको �पमा अनुमित िदन्छ? 
िनि�त प�र�स्थितह� अ�ग�त, कामदारको पेशामा रोजगारको कारण रोगको संक्रमण �ने उ� 
स�ावना भएमा (उदाहरणह�मा पिहलो उ�रदाता वा �ा� �ाहार कामदारह� पद�छन्)। 
�हाँ कागजातीकरण ग�रएको वा स�ािवत काय�सँग स���त अनावरण र 
कम�चारी/रोजगारदाताको स�� पिन �नुपछ� । 

16. L&I ले दाबीलाई किहले अ�ीकार गन�छ? 
COVID-19 को संक्रमण काय�स्थलमा प्रसंिगक भएको बेला (ज�ै काय�लयको कामदार आफ्नो 
साथी कामदारबाट संक्रिमत �ँदा) 

17. मैले COVID-19 को दाबी कसरी दायर गन� हो? 
फोनबाट: 1-877-561-3453 
आफ्नो िचिक�कको काया�लयमा (दुघ�टनाको �रपोट� पूरा गदा�)। 
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