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ਅੰਤਰਿਮ ਿਾਹਤ (1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ)
ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ, ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾ ਂਨੂੰ ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੀ ਸਵੱਤ਼ੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸਸਥਤ਼ੀਆ ਂਸਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਵਰਕਰ ਸਨਰਣਾ ਸਲੱਤੇ ਜਾਣ 
ਦ਼ੀ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਬੁਸਨਆਦ਼ੀ ਸਜੰਦਗ਼ੀ ਦੇ ਿਰਸਚਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਵਤ਼ੀ 
ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।

ਸਵਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਨਰਣਾ ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਸੰਸਥਾ (DRDRB) ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਆਯੋਗ, 
ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਰਣਾ ਲਏਗਾ। ਅੰਤਸਰਮ 
ਰਾਹਤ ਦ਼ੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਦੇ ਤਸਹਤ ਇਸ ਮੁੱਦ ੇਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ 
ਸਨਰਪੱਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਨੂੰਨ 1 ਰਿਤੰਬਿ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾ ਂ
ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਿੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਮੀਰਿਆ ਜਾ ਂਅਪੀਲ ਦੇ 
ਅਧੀਿ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਿਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 
ਰਕਿੇ ਮਾਿਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂਸਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ:

•      ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਸਹਸ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ 
ਪੇਸ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਸਬੂਤ ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸਨਰਣਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵ਼ੀਕਾਰ 
ਕ਼ੀਤ ੇਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ,ਂ ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਨਰਣੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ

•      ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਦੇ ਤਸਹਤ ਸਨਰਣੇ, $500 ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 
ਮਜਦੂਰ਼ੀ ਹਾਨ਼ੀ ਬੈਸਨਸਫਟਸ ਦ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•      ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਤ਼ੀ/ਸਾਥ਼ੀ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਸਵੱਤ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੁਜਗਾਰ ਬ਼ੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ); ਅਤੇ,

•      ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਬਨਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਰਵਾਰ:

• ਅਸਜਹ਼ੀ ਸਸਥਤ਼ੀ ਸਵੱਚ ਰੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ 
ਸਰਨ ਸਜਹ਼ੀਆ ਂਸਜੰਦਗ਼ੀ ਦ਼ੀਆ ਂਬੁਸਨਆਦ਼ੀ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦ,ੇ 
ਜਾਂ

• ਸੰਪੱਤ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵ਼ੀ ਜਬਤ਼ੀ ਜਾ ਂਅਸਧਗ੍ਰਸਹਣ  
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾਪਸਰਵਾਰਕ ਘਰ)।

ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ ਿਾਹਤ ਰਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਾ?ਂ
ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਲਈ ਪਸਹਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣ਼ੀ ਰਸਮ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾ ਂਕਰਨਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਲਾਈਿ ਫਾਿਮ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ 
1-866-922-9221 ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦ਼ੀ 
ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਜਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 
ਫਾਿਮ G041W ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਾਰਮ ਸਪ੍ਰੰਟ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 
ਭੇਜੋ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਿਜੀ ਦੇ ਿਾਲ ਰਕਿ ਤਿ੍ਾ ਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ 
ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਅਸਜਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਨਮਨਸਲਿਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗ:ੇ

•      ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਜਾ ਂਸਨੱਜ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਬ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ 
ਪੱਤਰ।

•      ਕਨਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੋਂ ਅਸਵ਼ੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜੋ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦ਼ੀਆ ਂਹਨ।

•      ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਪਤ਼ੀ/ਸਾਥ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਦੱਸਦ ੇਹੋਏ ਸਕ 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਆਮਦਨ਼ੀ ਬੁਸਨਆਦ਼ੀ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਸਕ ਲੋੜਾ ਂਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗ਼ੀ।

•      ਸਪਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਲ।

•      ਸੰਪੱਤ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀ ਸੰਭਾਵ਼ੀ ਜਬਤ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾ ਂਦੇ ਪੱਤਰ।

•      ਬੇਦਿਲ਼ੀ ਦੇ ਨੋਸਟਸ।

•      ਜਰੂਰ਼ੀ ਹਲਾਤਾ ਂਦ਼ੀ ਪੁਸਟ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਤ਼ੀਜ਼ੀ ਪਾਰਟ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੇ 
ਹੋਰ ਰੂਪ।

ਕੀ ਮੇਿੇ ਿੌਕਿੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਰਕ ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ 
ਿਾਹਤ ਲਈ ਅਿਜੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਸਦੱਤ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਸਂਕ, ਜੇ ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਮਨਜੂਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਸਚਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਿੇਪ ਪੱਤਰ ਭੇਸਜਆ ਜਾਏਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ ਇਹ ਦਾਅਸਵਆ ਂਦ਼ੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂਅਤੇ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਿਾਤ ੇਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਮੇਿੀ ਅਿਜੀ ਿਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਰਕੰਿੀ ਿਾਸ਼ੀ 
ਅੰਤਰਿਮ ਿਾਹਤ ਦੀ ਰਮਲੇਗੀ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਡਬਲੂਸ਼ੀਬ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ:

•      ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਲਾਨਾ ਸਕਲ ਕਮਾਈ, ਜਾਂ

•      ਅਲਬਰਟਾ ਦ਼ੀ ਸਨਮਨਤਮ ਮਜਦੂਰ਼ੀ ਸਵੱਚ ਪੂਰਨ-ਕਾਸਲਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ।

ਸਕਸ ੇਵ਼ੀ ਮਜਦੂਰ਼ੀ ਹਾਨ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾ ਂਰੁਜਗਾਰ ਆਮਦਨ਼ੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ, ਦ਼ੀ ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਟੌਤ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਏਗ਼ੀ।

https://www.wcb.ab.ca/claims/question_claim.asp
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/G041W.pdf
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ਅੰਤਰਿਮ ਿਾਹਤ (ਜਾਰ਼ੀ)

ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਿਾਹਤ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਮਲਦੀ ਿਹੇਗੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਅੰਤਸਰਮ ਰਾਹਤ ਦ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਿ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਪ਼ੀਲ ਪੱਧਰ (DRDRB 
ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਕਮ਼ੀਸਨ) ਤੇ ਕੋਈ ਸਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾਦਂਾ। ਹਾਲਾਸਂਕ, ਜੇ ਸਮ਼ੀਸਿਆ 
ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਅਵਧ਼ੀ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ੇਵ਼ੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ਼ੀਆ ਂਸਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ
ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਕੱਥੋਂ ਰਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੀਤੀ 01-10 ਸਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਮਲ ਜਾਏਗ਼ੀ। ਯਾਦ ਰੱਿ,ੋ ਇਹ 1 
ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਸਮ਼ੀਸਿਆ ਜਾ ਂਅਪ਼ੀਲ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ 
ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ,  
ਿੀਤੀ 01-02, ਭਾਗ 1  ਦੇਿੋ। 

ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਹਿ? ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 1-866-922-9221 ਤੇ ਟੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ।

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/0110_1_Info_only_before_Sept_1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/manual/printable_pdfs/0102_1.pdf

