
      
  

 
 
(Workers’ Comp Factsheet-Vietnamese– 8-30-2007) 

 
Bồi thường cho công nhân 

 
Trợ cấp y tế và thương tật cho công nhân bị thưong. 
 
Nếu bạn bị thưong hay bịnh vì nghề nghiệp, qủy bối thường công nhân sẽ trả 
phí y khoa cho bạn. Có thể trả đến 60% lương của bạn sau khi  không làm 
được hơn 3 ngày. Bồi thường công nhân là loại bảo hiểm chủ phải trả cho tất 
cả công nhân. 
 
Bồi thường công nhân trả cho tất cả nhân viên. 
 
Bất kể là thưong tật do ai gây ra. Trong hầu hết các trường hợp, các nhân 
viên, dù là làm bán phần, tạm thời hay công nhân nhập cư, đều được hưởng 
bồi thường công nhân, Công nhân không có giấy tờ hợp pháp cũng được 
hưởng phần lớn loại bồi thường này. 
 
Báo cáo thương tật 
 
Nếu bị thương khi đang làm việc, phải báo cáo chủ. Điền mẫu đơn tai nạn 
ngay ( mẫu 8aWCA). Chủ có loại đơn này. Nên nhớ phải giữ 1 bản sao. Bạn 
có đến 2 năm để báo cáo tai nạn và bệnh vì nghề nghiệp, nhưng tốt nhất là 
báo ngay. 
 
Khám bác sĩ 
 
Bạn có quyền chọn bác sĩ của mình khi bị tai nạn  lao động. Bạn cũng có 
quyền đi khám thêm 1 bác sĩ khác. Trong mọi trường hợp,, bạn có thể chọn 
bất cứ bác sĩ nào. 
 
Trường hợp bồi thường công nhân nằm trong hệ thống định sẵn, bạn phải 
chọn bác sĩ nằm trong danh sách  có sẵn.  
 
Cần thiết phải cho bác sĩ, bệnh viện và các bác sĩ đặc trị khác biết là bạn bị 
tai nạn lao động. Họ sẽ gởi phiếu thanh toán cho chủ hảng chớ không đòi 
bạn. 
 



Nếu bị thương tật hay bị bệnh vì công viêc, phải yêu cầu bác sĩ báo cáo sự 
việc. Phải chắc chắn là bác sĩ báo cáo chính xác tình trạng bạn. Báo cáo của 
bác sĩ cũng phải ghi là bạn có thể trở lại làm việc hay không và có gì giới 
hạn về việc làm của bạn không. Trình báo cáo cho chủ. Chủ phải tuân thủ ý 
kiến của bác sĩ. 
 
Trỏ lại làm việc 
 
Cần thiết phải có mẫu (75WCA 1) của bác sĩ cho biết bạn có thể  làm việc 
trở lại và có giới hạn công việc không., Đưa 1 bản sao cho chủ, và giữ lại 1 
bản. Chủ  bị ràng buộc theo lệnh của bác sĩ. 

 
Nếu yêu cầu bị từ chối 
 
Nếu cơ quan bảo hiễm  bồi thường công nhân  bác bỏ yêu cầu bạn. Đừng 
chịu thua. Một só công ty bảo hiểm bác bỏ yêu cầu để làm bạn nãn chí lúc 
đầu. Bạn nên kháng cáo việc bị họ từ chối lên Sở Lao Động New 
Hampshire. Gần ½ số công nhân bị thương tật kháng cáo lên Sở đều thắng. 
kiện. Bạn có đến 18 tháng, từ ngày bị từ chối, để kháng cáo. 
 
Giúp đở về luật pháp 
 
Nếu bạn cần luật sư, nên tìm luật sư chuyên về bồi thường lao động. Bạn 
không phải trả phí luật sư trước. Luật sư sẽ hưởng 20% số tiền trợ cấp 
thương tật bạn sẽ lãnh, nếu luật sư thắng kiện. Nếu bạn không kháng cáo 
được thì không phải trả tiền luật sư. 
 
Sở Lao Động NNH giúp đở. 
 
Muốn biết thêm tin tức hay cần giúp đở, xin gọi  Sở Lao Động NH ở 271-
3176. Xin phòng  Yêu Sách Bồi Thường Công Nhân. Hay vào trang website 
của Sở tại http//www.labor.state.nh.us/ 
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