ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲਾਭ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ
ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇ ੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ
ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਨੌ ਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਨੌ ਕਰੀ
ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਸਫਲ ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਠਹਿਰਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਮਾਹਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਤਾਂਕਿ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸੇ
ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਾਂ) ਲਈ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਿਆਂ
ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ
ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ
( ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਂਗ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। WCB
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਾਧੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸੰਭਵ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
WCB ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੱਤ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਨੁੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ (5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ, 6 ਮਹੀਨੇ , 7 ਅਤੇ
11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ, ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ), ਖੇਤਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਮਰਥਿਤ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ

2. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ,
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਕਰੀ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿਂਗ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,
ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੇਲੇ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ?

ਲਾਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਸਮਰਥਿਤ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਲਗਭਗ 4
ਮਹੀਨੇ )।

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ* ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜੀ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ
ਪਛਾਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ 45 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੰਭਵ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ
ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਨਵੀਨਤਮ ਰਿਜ਼ੂਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌ ਕਰੀ ਨੂੰ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ।
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ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲਾਭ ਸਹਾਇਤਾ
(ਜਾਰੀ)

ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ
WCB ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ
ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਂਢਗੁਆਢ
ਂ , ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌ ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
WCB ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ
ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
* R.A. Malatest & Associates Ltd.
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