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अस�मता �रपोटर् 

Disability Report 
�च�कत्सा अस�मता �नणर्य 

DSHS 14-144A 
 

अस�मता �रपोटर् फाराम, DSHS 14-144A, �च�कत्सा अस�मता �नधार्रण गनर् �ड�भजन अफ �डसे�ब�लट� �डटे�मर्नेशन (DDDS) द्वारा 

प्रयोगका ला�ग ग्राहकको अस�मता, �च�कत्सा प्रमाण र कायर् इ�तहासबारे जानकार� सङ्कलन गदर्छ। 
 
सामािजक सेवा �वशेष� (SSS) वा �वत्तीय सेवा �वशेष� (FSS) ले DSHS 14-144A सुरु गछर्।  SSS वा FSS ले सामुदा�यक सवेा कायार्लय 

(CSO) र टे�लफोन नम्बर फाराममा उल्लेख ग�रएको छ भनी सु�निश्चत गनुर्पछर्।  अनुरोध ग�रएको अस�मता �नणर्य गैर-अनुदान �च�कत्सा 

सहायता (NGMA) वा अस�मता भएका कामदारहरूको स्वास्थ्य सेवा (HWD) का ला�ग हो भनी सङ्केत गनर् उपयुक्त बाकसमा �चन्ह 

लगाउनुहोस।्  अस�मता �नणर्य प्याकेटमा पूरा भएको फारामलाई थप्नुहोस।् 
 
1. SSS वा FSS ले ग्राहकको नाम, सामािजक सरु�ा नम्बर (SSN) र अस�म गन� अवस्थालाई सङ्केत गनर् शीषर्क पूरा गदर्छ। 
 
2. SSS वा FSS ले ग्राहकलाई भाग 1 - तपा�को अवस्थाको बारेमा जानकार� पूरा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।  �म�तहरू सट�क हुनु आवश्यक छैन, 

तर म�हना र वषर् प्र�त�बिम्बत हुनुपछर्। 
 
3. SSS वा FSS ले ग्राहकलाई भाग 2 - तपा�को मे�डकल रेकडर्को बारेमा जानकार� पूरा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।  �च�कत्सकहरू र उपचारका 

स्रोतहरूलाई सकेसम्म पूणर् रूपमा प�हचान गनर् महत्त्वपूणर् छ। 
 
4. SSS वा FSS ले ग्राहकलाई भाग 3 - तपा�को ग�त�व�धहरूको बारेमा जानकार� पूरा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।  ग्राहकका सी�मतताहरू स्पष्ट 

रूपमा प�हचान ग�रएको छ भनी सु�निश्चत गनर् SSS वा FSS ल ेजानकार�को समी�ा गनुर्पछर्। 
 
5. SSS वा FSS ले ग्राहकलाई भाग 4 - तपा�को �श�ा बारे जानकार� पूरा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।  �वद्यालय क�ाहरू �वशेष �श�ा क�ाहरू 

�थए भने यो ध्यान �दनुपछर्। 
 
6. SSS वा FSS ले ग्राहकलाई भाग 5 - तपा�ल ेगनुर्भएको कामको बारेमा जानकार� पूरा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।  व्यिक्तगत रोजगारदाताहरू 

सूचीबद्ध हुनुहँुदैन, केवल व्यवसायको प्रकार। 
 
7. SSS वा FSS ले ग्राहकलाई भाग 6 मा - �टप्पणीहरू वस्त ु1 पूरा गनर् मद्दत गनर् सक्छ।  वस्तहुरू 2 दे�ख 6 SSS वा FSS द्वारा पूरा 

ग�रनुपछर्। 
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अस�मता �रपोटर् 
Disability Report 

�च�कत्सा अस�मता �नणर्य 

अनुरोध �नम्नका ला�ग हो: 

 गैर-अनदुान �च�कत्सा सहायता (NGMA) 

 अस�मता भएका कामदारहरूका ला�ग 
स्वास्थ्यस्याहार (HWD) 

यो फाराम DSHS सामािजक सवेा वा �वत्तीय कायर्कतार्ल ेदावीकतार् वा दावीकतार्को प्र�त�न�धसँग अन्तवार्तार्को क्रममा पूरा गरेको छ।  कृपया �प्रन्ट गनुर्होस,् 
टाइप गनुर्होस ्वा स्पष्ट रूपमा लखे्नुहोस ्र आफ्नो �मता अनसुार सब ैवस्तुहरूको जवाफ �दनुहोस।्   सब ैप्रश्नहरूको जवाफ �दनहुोस।्  परूा जवाफहरूल ेदावी 
प्र�क्रयामा मद्दत गदर्छ।  तपा�लाई फाराममा रहेका कुन ैप�न प्रश्नहरूको जवाफ �दन थप ठाउँ चा�हन्छ भने, भाग 6 मा जानुहोस ्वा I पानाहरू संलग्न गनुर्होस।् 
1.  दावीकतार्को नाम / उपनाम 

      
2.  सामािजक सुर�ा नम्बर 
      

3.  टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      
4.  तेस्रो प�को सम्पकर्  नाम 

      
टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      
ठेगाना 
      

5.  तपा�को अस�मताको अवस्था के हो?  तपा�लाई काम गनर्बाट रोक्ने चोट वा रोगको सं��प्त व्याख्या गनुर्होस।् 
      

भाग 1.  तपा�को अवस्थाबारे जानकार� 
1. कुन �म�तमा तपा�को अवस्थाल ेतपा�लाई प�हले सताएको �थयो?         
               म�हना, �दन, वषर् 
 �थयो  �थएन 

2A. के तपा�ल ेमा�थको वस्तु 1 मा देखाइएको �म�तप�छ काम गनुर्भएको �थयो?   
य�द तपा�ल े�थएन जवाफ �दनुभयो भन,े 3A र 3B मा जानुहोस।् तल। ..........................................................................   

2B. य�द तपा�ल े2A मा हो जवाफ �दनुभयो भने, के तपा�ल ेतपा�लाई प�रवतर्न गनर् बाध्य बनाउनभुयो: 
तपा�को रोजगार वा रोजगार कतर्व्यहरू? ................................................................................................................   
तपा�को कामको घण्टा? .....................................................................................................................................   
तपा�को उपिस्थ�त? ..........................................................................................................................................   
तपा�को कामको बारेमा अरू के�ह छ? ....................................................................................................................   

2C. तपा�ले 2B मा कुन ैप�न वस्तुलाई छ जवाफ �दनभुयो भने, तपा�को कामको प�रिस्थ�तमा के प�रवतर्नहरू �थए, ती �म�तहरू र तपा�को अवस्थाले यी 
प�रवतर्नहरूलाई कसर� आवश्यक बनायो भनेर व्याख्या गनुर्होस:् 
      

3A. तपा�को अवस्थाले अन्ततः क�हले काम गनर् छोड्यो?         
  म�हना, �दन, वषर् 
3B. तपा�को अवस्थाले तपा�लाई कसर� काम गनर्बाट रोक्छ भनेर व्याख्या गनुर्होस:् 

      
भाग 2.  तपा�को मे�डकल रेकडर्बारे जानकार� 

1. तपा�को अस�म अवस्थाको बारेमा नवीनतम मे�डकल रेकडर्हरू भएको डाक्टरको बारेमा 
�नम्न जानकार� प्र�वष्ट गनुर्होस:् 

 तपा�ल ेआफ्नो अस�मता अवस्थाको ला�ग 
क�हल्य ैडाक्टर देख्न ुभएको छैन भने यहा ँ
�चन्ह लगाउनहुोस।् 

�च�कत्सकको नाम / िक्ल�नक 

      
टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      
ठेगाना 
      

तपा�ले यो �च�कत्सकलाई प�हलो पटक भेटेको �म�त 

      
�बरामी वा चोट जसका ला�ग तपा�ले पर��ण वा उपचार गनुर्भएको �थयो 
      

तपा�ले अिन्तम पटक यो �च�कत्सकलाई भेटेको �म�त 

      
थाहा छ भने उपचारको प्रकार वा प्राप्त औष�धहरू (अथार्त,् शल्य�क्रया, रसायन �च�कत्सा, �व�करण, र तपा�ले आफ्नो �बरामी वा चोटका ला�ग �लनुहुने औष�धहरू।  कुनै उपचार वा 
औष�ध छैन भने, कुनै प�न होइन लेख्नुहोस।् 
      

2. के तपा�ल ेआफ्नो अस�म अवस्था सुरु भएदे�ख अरू कुनै डाक्टरहरू देख्नुभएको छ?    छ     छैन   
छ भने, �नम्नको जवाफ �दनुहोस:् 
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�च�कत्सकको नाम / िक्ल�नक 

      
टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      
ठेगाना 
      

तपा�ले यो �च�कत्सकलाई प�हलो पटक भेटेको �म�त 

      
�बरामी वा चोट जसका ला�ग तपा�ले पर��ण वा उपचार गनुर्भएको �थयो 
      

तपा�ले अिन्तम पटक यो �च�कत्सकलाई भेटेको �म�त 

      
थाहा छ भने उपचारको प्रकार वा प्राप्त औष�धहरू (अथार्त,् शल्य�क्रया, रसायन �च�कत्सा, �व�करण, र तपा�ले आफ्नो �बरामी वा चोटका ला�ग �लनुहुने औष�धहरू।  कुनै उपचार वा 
औष�ध छैन भने, कुनै प�न होइन लेख्नुहोस।् 
      

तपा�ल ेयस रोग वा चोट प�छ थप �च�कत्सकहरूलाई भेट्नुभएको छ भने, मा�थको जानकार�स�हत थप पषृ्ठहरू सलंग्न गनुर्होस।् 
3. के तपा� तपा�को अस�म अवस्थाका ला�ग अस्पतालमा उपचार ग�रएको छ?    छ     छैन 
 छ भने, �नम्न प्रश्नहरूको जवाफ �दनुहोस:् 
अस्पतालको नाम 

      
टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      
ठेगाना 
      
तपा�को भ्रमणका �म�तहरू के �थए? 

      
�बरामी वा चोट जसका ला�ग तपा�ले पर��ण वा उपचार गनुर्भएको �थयो 
      

थाहा छ भने उपचारको प्रकार वा प्राप्त औष�धहरू (अथार्त,् शल्य�क्रया, रसायन �च�कत्सा, �व�करण, र तपा�ले आफ्नो �बरामी वा चोटका ला�ग �लनुहुने औष�धहरू।  कुनै उपचार वा 
औष�ध छैन भने, कुनै प�न होइन लेख्नुहोस।् 
      

4. य�द तपा� आफ्नो �बरामी वा चोटपटकका ला�ग अन्य अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने, �नम्न जवाफ �दनुहोस:् 
अस्पतालको नाम 

      
टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      
ठेगाना 
      
तपा�को भ्रमणका �म�तहरू के �थए? 

      
�बरामी वा चोट जसका ला�ग तपा�ले पर��ण वा उपचार गनुर्भएको �थयो 
      
थाहा छ भने उपचारको प्रकार वा प्राप्त औष�धहरू (अथार्त,् शल्य�क्रया, रसायन �च�कत्सा, �व�करण, र तपा�ले आफ्नो �बरामी वा चोटका ला�ग �लनुहुने औष�धहरू।  कुनै उपचार वा 
औष�ध छैन भने, कुनै प�न होइन लेख्नुहोस।् 
      

तपा� आफ्नो �बरामी वा चोटपटकका ला�ग अन्य अस्पताल वा िक्ल�नकहरूमा हुनुहुन्छ भने, 
भाग 6 मा नामहरू, �म�त र कारणहरू सूचीबद्ध गनुर्होस ्वा थप पषृ्ठहरू सलंग्न गनुर्होस।् 

5. गत वषर् तपा�लाई �नम्नमध्ये कुनै पर��ण गराउनुभएको छ?  तलको उपयुक्त बाकसमा �चन्ह लगाउनुहोस ्र य�द तपा�ल े"छ" जवाफ 
�दनुभयो भने, कहा ँर क�हल ेपर��ण ग�रएको �थयो �दनुहोस।् 

पर��ण छ छैन कहा ँगरेको क�हले गरेको 

इलेक्ट्रोका�ड र्योग्राम               

छातीको एक्स-रे               

 अन्य एक्स-रे (प्रकार उल्लेख गनुर्होस)्:                     

श्वास पर��णहरू               
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रक्त पर��णहरू               

अन्य (उल्लखे गनुर्होस)्:                     

भाग 3.  औष�धको सूची 
औष�धको नाम (�च�कत्सकको नाम) द्वारा �नधार्�रत औष�धका ला�ग कारण 

                  

                  

                  

                  

                  

तपा� थप औष�धहरू प्रयोग गनुर्हुन्छ भने, मा�थको जानकार�का साथ थप पषृ्ठहरू सलंग्न गनुर्होस।् 

भाग 4.  तपा�को �श�ाबारे जानकार� 

1. तपा�ल ेपूरा गनुर्भएको सबैभन्दा उच्च स्कूल गे्रड क�त हो?         कुन वषर्?         

2. के तपा� टे्रड वा व्यावसा�यक �वद्यालयमा जानुभएको छ वा कुनै प्रकारको �वशेष ता�लम �लनुभएको छ?    छ      छैन        
छ भने, �नम्नको जवाफ �दनुहोस:् 

व्यापार वा व्यावसा�यक �वद्यालय वा प्र�श�णको प्रकार 
      

तपा�ले उपिस्थत भएको अनुमा�नत �म�तहरू 

      
तपा�ले गनुर्भएका कुनै प�न काममा यो �श�ा वा प्र�श�ण कसर� प्रयोग ग�रयो 
      

य�द ग्राहक �वद्यालयमा उपिस्थत हुनुहुन्छ भने, कृपया �नम्न उपलब्ध गराउनुहोस।् 
�वद्यालयको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर 
      
�श�कको नाम 

      
भाग 5.  तपा�ल ेगनुर्भएको कामको बारेमा जानकार� 

तपा�ल ेकाम गनर् छोड्नुअ�घ, तपा�को सामान्य जा�गरबाट सुरु गनुर्अ�घ तपा�ल ेगत 15 वषर्मा गरेका सबै कामहरू सचूीबद्ध गनुर्होस।्  यसको 
मतलब तपा�ल ेसबैभन्दा लामो समय गनुर्भएको कामको प्रकार हो।  तपा�सँग 6 क�ा वा सो भन्दा कम �श�ा छ र 35 वषर् वा सो भन्दा बढ�का 
ला�ग भार� अकुशल श्रम मात्र गनुर्भयो भने, तपा�ल ेकाम गनर् थालेप�छ तपा�ले पाएका सबै कामहरू सचूीबद्ध गनुर्होस।्  तपा�लाई थप ठाउँ 
चा�हन्छ भने, अ�त�रक्त पषृ्ठहरू सलंग्न गनुर्होस ्वा भाग 6 प्रयोग गनुर्होस।् 

रोजगार�को पद व्यवसायको �क�सम प्रेषक दे�ख प्र�त हप्ता �दन 
तलब दर (प्र�त घण्टा, 
�दन, हप्ता, म�हना वा 

वषर्) 
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2A. मा�थ सचूीबद्ध तपा�को सामान्य काममा, तपा�ले के गनुर्भयो: गनुर्भयो   गनुर्भएन 

 कुन ैप�न प्रकारका मे�सन, औजार वा उपकरणहरू प्रयोग गनुर्हुन्छ? ....................................................   
 प्रा�व�धक �ान वा सीप प्रयोग गन�?  ...........................................................................................   
 कुन ैलखेन, परूा �रपोटर् वा समान कतर्व्यहरू प्रदशर्न गनुर्हुन्छ?  .........................................................   
 सुपरभाइजर िजम्मेवार�हरू छन:् ................................................................................................   

2B. सब ैहो उत्तरहरूको पूणर् �ववरण �दएर व्याख्या गनुर्होस:्  तपा�ल ेप्रयोग गनुर्भएका मे�सनहरू, औजारहरू वा उपकरणहरूको प्रकार र तपा�ल ेप्रदशर्न 
गनुर्भएको सह� सञ्चालन; प्रा�व�धक �ान वा कौशल समावशे; तपा�ल ेगनुर्भएको लखेनको प्रकार र कुन ैप�न �रपोटर्हरूको प्रकृ�त; र तपा�ल ेपयर्व�ेण 
गनुर्भएका व्यिक्तहरूको सङ्ख्या र तपा�को पयर्वे�णको दायरा। 

      

2C. तलको उत्तम उत्तरमा �चन्ह लगाएर सामान्य �दनमा तपा�को सामान्य काममा सलंग्न हुन ेशार��रक ग�त�व�धको प्रकार र मात्रा वणर्न गनुर्होस।् 

 तपा�ल ेप्रत्यके �दन क�त घण्टा: �हँड्नुहुन्छ?  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

  उ�भनुहुन्छ?  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

  बस्नुहुन्छ?  0  1  2  3  4  5  6  7  8 

 तपाईल े�दनमा क�त पटक: झुक्नुहुन्छ?   क�हल्य ैप�न होइन  क�हलेकाह� ँ  बारम्बार  �नरन्तर 

  घुम्नुहुन्छ?   क�हल्य ैप�न होइन  क�हलेकाह� ँ  बारम्बार  �नरन्तर 

 उठाउन ेर बोक्ने:  के उठाउनभुएको �थयो र क�त टाढासम्म बोक्नभुएको �थयो व्याख्या गनुर्होस:्        

 तपा�को उठाएको वस्तुको धेरै भार� तौल क�त �थयो?  10 lbs.  20 lbs.  50 lbs.  100 lbs.  100 lbs भन्दा बढ�। 

 तपा�को बारम्बार उठाउनभुएको र बोक्नुभएको वस्तुको तौल क�त �थयो? 
 10 lbs. सम्म      25 lbs. सम्म      50 lbs. सम्म      100 lbs. सम्म 

भाग 6.  कै�फयत 
1. कुन ैप�न अ�घल्लो प्रश्नहरूको जवाफ �दन थप ठाउँका ला�ग यो खण्ड प्रयोग गनुर्होस।्  साथ,ै आफ्नो अस�मता दावी (जस्तै प�हल ेसचूीबद्ध नग�रएका 

अन्य रोग वा चोटहरू बारे जानकार�) मा �नणर्य गनर् मद्दतकार� हुन ेकुन ैप�न अ�त�रक्त जानकार� �दन यो ठाउँ प्रयोग गनुर्होस।् 
      

अन्तवार्तार्कतार्ले पूरा गनुर् पन� 

2. के दावीकतार् अङ्गे्रजी बोल्नहुुन्छ?    बोल्नहुुन्छ       बोल्नुहुन्न     बोल्नहुुन्न भन,े उहाँल ेकुन भाषा बोल्नुहुन्छ:        

3. के दावीकतार्लाई आफ्नो दावी प्रशोधन गनर् सहयोग चा�हन्छ?    हो       होइन 
  चा�हन्छ भन,े पषृ्ठ 1 मा तेस्रो प�को सम्पकर्  पूरा गनुर्होस।् 

4. दावीकतार्को अन्तवार्तार् �लँदा तलका कस्ता क�ठनाइहरू, य�द कुन ैभएमा, अवलोकन ग�रयो भनी �चन्ह लगाउनहुोस।् 

   पठन   लखेन   प्रश्नहरूको उत्तर   श्रवण 
   बस्न े   बुझ्न े   हात प्रयोग गन�   श्वास फेन� 
   हेन�   �हँड्न े   अन्य (उल्लेख गनुर्होस)्:         

  कुन ैप�न अवलोकन ग�रएन 

 मा�थको �वषयमध्ये एउटामा �चन्ह लगाइएको भएमा, समावशे भएको सह� क�ठनाइ वणर्न गनुर्होस:् 
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5. कुनै प�न  �वचाराधीन / हाल ABD मूल्याङ्कनहरू?    हो       होइन 

   शार��रक; �म�त:           

   मान�सक स्वास्थ्य; �म�त:         

6. दावीकतार्लाई पूणर् रूपमा वणर्न गनुर्होस ्(जस्त,ै सामान्य �नमार्ण, उचाइ, तौल, व्यवहार, कुनै प�न क�ठनाइहरू जसल ेमा�थ उल्लेख 
ग�रएकाहरूलाई थप वा पूरक बनाउँछ): 

      

अन्तवार्तार्कतार्को हस्ता�र �म�त 

      
अन्तवार्तार्कतार्को नाम (टाइप वा पूरा) 
      

अन्तवार्तार्कतार्को टे�लफोन नम्बर (र �ेत्र कोड) 

      

सामुदा�यक सेवा कायार्लय 

      
 


