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ਵਰਕਰ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣੋ     
(1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ)
ਕੰਮ ਤੇ ਹਰ ਸਫਲ ਵਾਪਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦ਼ੀ ਹੈ।  
1 ਸਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ਼ੀ ਨਵਾ ਂਕਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਐਲਬਰਟਾ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ 
ਵਰਕਰਾ ਂਲਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮ-ਤੇ-ਵਾਪਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਲਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧ ੇਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਦ਼ੀਆ ਂਧਾਰਨਾਵਾ ਂਨਵ਼ੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ। 2017 ਸਵੱਚ, 93 
ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤ ਚੋਟਗ੍ਰਸਤ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਦ਼ੀ-ਤਾਰ਼ੀਖ ਰੁਜਗਾਰ ਸਵੱਚ ਵਾਪਸ 
ਆ ਗਏ, ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਤ ਚੋਟਗ੍ਰਸਤ ਵਰਕਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸੰਸੋਸਧਤ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ੇਗਏ ਸਨ। 

ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸੋਧ ੇਕੰਮ ਦ਼ੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ਼ੀ ਹੋਏਗ਼ੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਕਲਸਪਕ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਰੋਕ ਕੇ 
ਰੱਖਣ਼ੀ ਹੋਏਗ਼ੀ। WCB ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰ਼ੀ 
ਰੱਖੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਤੇ 
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੋਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਨਵਾ ਂਕਨੂੰਨ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਨੂੰਨ 1 ਸਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਖ ਦ਼ੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ 
ਦਾਅਸਵਆ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਵਰਕਰਾ ਂਤੋਂ 
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨੌਕਰ਼ੀ ਜਾ ਂਸਵਕਲਸਪਕ ਨੌਕਰ਼ੀ ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਨਾ ਕਰੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹ਼ੀਸਨਆ ਂਲਈ ਆਪਣ਼ੀ ਕੰਪਨ਼ੀ ਸਵਚ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ 
ਮੰਸਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ:

•        ਸਜਵੇਂ ਹ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੌਕਰ਼ੀ ਜਾ ਂਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾ ਂਤਨਖਾਹ ਵਾਲ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਸਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਫਰਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।

•        ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰ਼ੀ ਸਵੱਚ ਸੰਸੋਸਧਤ ਕੰਮ ਜਾ ਂਸਵਕਲਸਪਕ ਕੰਮ 
ਲਈ ਠ਼ੀਕ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।

ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਨੂੰਨ ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਵਰਕਰਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਸਾਸਰਆ ਂਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵੱਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਸਜਵੇਂ ਅਲਪ-ਅਵਧ਼ੀ ਜਾ ਂਮੌਕੇ 
ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ, ਉੱਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਕਵਰੇਜ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ 
ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
1. ਇਸ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਕੰਮ-ਤੇ-ਵਾਪਸ਼ੀ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇ
ਅਤੇ WCB ਨਾਲ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸੰਪੂਰਨ 
ਬਹਾਲ਼ੀ ਅਵਧ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਕੰਮ-ਤੇ-ਵਾਪਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 
ਸਵੱਚ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਚਤ ਨੌਕਰ਼ੀ ਫਰਜ਼ਾ ਂਦ਼ੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ੋਸਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਬਹਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

2. ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਸਕਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਸਾਡਾ ਟ਼ੀਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ-ਤੇ-ਵਾਪਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਾਗਂੇ ਸਕ 
ਸਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਸਮਸਾਲ ਲਈ, ਹੜਤਾਲਾ/ਂਬੰਦ 
ਹੋਣ, ਪਸਰਵਾਰ ਸਵਚ ਮੌਤ, ਅਚਾਨਕ ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀ ਜਾ ਂਦੁਰਘਟਨਾ ਆਸਦ)। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ 
ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਜਾ ਂਮੁਅੱਤਲ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ

3. ਮੇਰੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਫਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਵੱਚ ਕ ਕੰਨਾ 
ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦਾ 
ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂWCB ਇਹ ਮੰਨ 
ਲਏਗਾ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਕ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦ਼ੀ ਸੱਟ 
ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬੰਸਧਤ ਕੋਈ ਉਸਚਤ ਅਤੇ ਵੈਧ ਸਵਵਸਾਇਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਬਰਖਾਸਤਗ਼ੀ, ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ ਸਮੱਸਸਆਵਾ ਂਆਸਦ) ਜੇ ਇਹ 
ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੰਡ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਆਦਰਸ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤ਼ੀਬੰਧਾ ਂਜਾ ਂਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰ਼ੀ ਕਾਰਨਾ ਂਤੋਂ ਹਮੇਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/public/policy/0405_2_app2_Info_only_before_Sept_1.pdf
https://www.wcb.ab.ca/treatment-and-recovery/achieve-your-best-recovery.html
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ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ (ਜਾਰ਼ੀ)
ਵਰਕਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸਕ ਸਵਕਲਸਪਕ ਸਸਥਤ਼ੀ ਉਸਚਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਡਬਸਲਊਸ਼ੀਬ਼ੀ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜ 
ਪ੍ਰਤ਼ੀਬੰਧਾ ਂਦ਼ੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੇ ਡਬਸਲਊਸ਼ੀਬ਼ੀ ਨਵੀਂ ਕੁਸਲਤਾ ਦਾ ਸਵਕਾਸ ਜਾ ਂਸਸਖਲਾਈ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਕਚਤ ਸੰਸ਼ੋਕਿਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਕਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਏ? 

ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਸੰਭਾਸਵਤ ਸਵਕਲਪਾ ਂਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਵਾਗਂੇ। ਹਾਲਾਸਂਕ ਕੁਝ ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਵੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਵ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤ਼ੀਬੰਧਾ ਂਦ਼ੀ ਪ੍ਰਸਕਰਤ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ 
ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਾਕਾਰ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

6. ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ 
ਕਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?                                     

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ WCB, ਮਜਦੂਰ਼ੀ ਪ੍ਰਤ਼ੀਸਥਾਪਨ ਲਾਭਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤਕ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਵੱਚ, 
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬਹਾਲ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਮਾਮਸਲਆ ਂਸਵੱਚ, WCB ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕ਼ੀਤ ੇਗਏ ਤਨਖਾਹ ਦ਼ੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ਼ੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੰਸਟਆ ਂਜਾ ਂਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਵਾਸ ਦ਼ੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਤਾ ਂWCB ਤੁਹਾਡੇ ਠ਼ੀਕ ਹੋਣ ਤਕ ਮਜਦੂਰ਼ੀ ਟੋਪ-ਅਪ ਲਾਭ ਵ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

7. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਏਗਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦ਼ੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਨੌਕਰ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾ ਂਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ - ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਧਸਨਯਮ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝੌਤ ੇਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾ 
ਸਦੱਤ਼ੀ ਜਾਦਂ਼ੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭਾ ਂਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਇੱਥ ੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰ।ੋ 

ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ  
1-866-922-9221 ਤੇ ਟੋਲ-ਫ਼੍ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ।

https://www.wcb.ab.ca/assets/pdfs/workers/WFS_Employment_health_benefits.pdf

