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ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇਵਾ 
ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇਵਾ ਹੈ ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਤੀ ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਸਵੱਚ ਸਿੱਧ ੇਜਮ੍ਾ ਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ।  ਇਹ ਿੇਵਾ ਇਹਨਾ ਂਨਾਲ ਿੱਟ 
ਲੱਗ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: 

•    ਲੰਬੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ 

•    ਆਰਸਿਕ ਹਾਨੀ ਭੁਗਤਾਨ 

•    ਆਮਦਨੀ ਹਾਨੀ ਪੂਰਕ 

•    ਅਿਿਾਈ ਆਰਸਿਕ ਹਾਨੀ 

•    ਅਿਿਾਈ ਅੰਸਸ਼ਕ ਅਿਮਰਿਤਾ 

•    ਅਿਿਾਈ ਿੰਪੂਰਨ ਅਿਮਰਿਤਾ 

ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਸਿਉਂ?

ਇਹ ਿੁਸਵਧਾ ਿੇਵਾ ਸਬਨਾ ਂਸਕਿ ੇਖਰਚ ੇਦ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਰੋਿੈਸਿੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰੋ ਿਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਬਾਰ ੇਸਚੰਤਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਈ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਿੀਂ ਡਾਕ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾ ਂਗ਼ਲਤ ਪਤਾ ਹਰੋਣ 
ਦੀ ਿੂਰਤ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੱਚ ਸਬਲਕੁੱਲ ਵੀ ਦੇਰ ਮਸਹਿੂਿ ਨਹੀਂ ਕਰਰੋਗੇ।

ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਤੇਜ਼, ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਮਸਹਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ੇਜਮ੍ਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੈਕ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭਰਰੋਿੇਯਰੋਗ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਸਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਕ ੁਉਪਾਅ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ।

ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਲਈ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਿਰਨਾ 

ਬੱਿਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਨਤੀ/ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਾ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਫਾਰਮ ਭਰਰੋ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੰਟ ਕਰਰੋ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੀ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਬੈਸਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਇੱਿ ੇਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਰੋ: PO Box 2415, Edmonton, 
AB T5J 2S5। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਹਫੂਜ਼ ਫੈਕਿ ਨੰਬਰ, 780-498-7776 ਤ ੇਫੈਕਿ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਰੋ। 
ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਸਮਲਣ ਦ ੇਬਾਅਦ 10 ਸਵਵਿਾਇਕ ਸਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਆਪਣ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ 

ਪੈਂਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਆਰਸਿਕ ਹਾਨੀ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਿਾਰ ੇਸਕਿਮ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ, 
ਅਸਜਹ ੇਲਾਭਾ ਂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੇਖ ਕਰਦ ੇਹਰੋਏ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿੂਚਨਾ (ਿਟੇਟਮੈਂਟ) 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗ ੇਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਸਵੱਚ ਜਮ੍ਾ ਕਰ ਸਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

ਤੁਿੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਿਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸਿਤੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਰੋ। 

ਆਪਣਾ ਅਿਿਾਈ ਪਾਿਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡ ੇਦਾਅਵਾ ਿੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇ
ਸਕਿ ੇਪ੍ਰਸਤਸਨਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਦਲਣਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱਚ ਸਕਿ ੇਸਕਿਮ ਦ ੇਬਦਲਾਵ 
ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ ਿੰਪਰਕ ਕਰਰੋਗੇ। WCB ਦਰੋ ਹਫਸਤਆ ਂਦ ੇਨੋਸਟਿ ਦੀ ਸਲਖਤ 
ਸਵੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

https://www.wcb.ab.ca
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/C078.pdf
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-workers/online-services/
https://www.wcb.ab.ca/resources/for-workers/online-services/

