ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ
ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟ
ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
•

ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ

•

ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਭੁਗਤਾਨ

•

ਆਮਦਨੀ ਹਾਨੀ ਪੂਰਕ

•

ਅਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ

•

ਅਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ

•

ਅਸਥਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸਮਰਥਤਾ

ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵਾ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ। WCB ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਨੋ ਟਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤ
ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਤਾ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਦੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੈਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ
ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ
ਬੱਸਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਨਤੀ/ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: PO Box 2415, Edmonton,
AB T5J 2S5। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫੈਕਸ ਨੰ ਬਰ, 780-498-7776 ਤੇ ਫੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਵਿਵਸਾਇਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
ਪੈਂਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ,
ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਚਨਾ (ਸਟੇਟਮੈਂਟ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

www.wcb.ab.ca

•

contactcentre@wcb.ab.ca

•

1-866-922-9221 (AB ਦੇ ਅੰਦਰ)

1-800-661-9608 (AB ਦੇ ਬਾਹਰ)
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