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ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ਼ਾਨਾ ਨੇਮ ਨੂੰ 
ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ  
ਮੌਜੂਦ ਹਾ।ਂ 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤ ੇਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਡਸਚਾਰਜ ਦੇਖਭਾਲ 
ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤ ੇਦੁਆਰਾ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤ ੇ਼ਖਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, 
ਨਹਾਉਣ, ਕੱਪੜ ੇਪਾਉਣ, ਘਰ ਦੀ ਜਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਜਹ ੇਕੰਮਾ ਂਜਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਇਹਨਾ ਂਮਾਮਜਲਆ ਂਜਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਹੋਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਦੂਜ ੇਰੂਪ ਜਵੱਚ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ (personal care allowance) (PCA) ਪੇਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਜਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਜਵੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜਾ ਂਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤ ੇਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂਜਵਖ ੇਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤ ੇਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਦਂ ੇਹੋ, ਤਾ ਂ
ਅਸੀਂ PCA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਹੇਠ ਜਲਖੀ ਦ-ੋਚਰਣ ਜਕਜਰਆ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜ ੋਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਵਖ ੇਸੁਰੱਜਖਆ 
ਨਾਲ ਰੀਕਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ:ੋ  

ਚਰਣ 1. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋਜਕ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤ ੇਅਸਮਰਥ ਹੋਏ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤ ੇਅਸਮਰਥ ਮੰਜਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦੋਂ: 

•     ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਨਾਲ- ਸੰਬੰਜਧਤ ਸੱਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 
ਰਜਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੰਮ ਬੰਦਸ਼ਾ ਂ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦ)ੇ ਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਅਤੇ 

•     ਉਹਨਾ ਂਕੰਮ ਬੰਦਸ਼ਾ ਂਦ ੇਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਚੱਲਣ ਜਾ ਂ
ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਜਾ ਂਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚਰਣ 2. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ੋਜਕ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਦ ੇਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਜਧਤ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਚੱਲਣ ਜਾ ਂਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਂਜਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂWCB-ਅਲਬਰਟਾ ਇੱਕ 
ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤੇ ਦ ੇਰੂਪ ਜਵੱਚ (ਦੂਜ ੇਲਾਭਾ ਂਦ ੇਇਲਾਵਾ) ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇ
ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਨਿਰਧਾਨਰਤ 
ਕਰਿਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ (ਇੱਕ ਨਰਜਸੰਗ ਕੇਅਰ 
ਫੈਸੀਜਲਟੀ ਜਵਖ ੇਰਜਹਣਾ ਦੂਜਾ ਜਵਕਲਪ ਹੋਏਗਾ), ਤਾ ਂPCA ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਚਜਕਤਸਕ, ਰਜਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾ,ਂ 
ਜਵਵਸਾਇਕ ਥੇਰੇਜਪਸਟ, ਆਜਦ...) ਆਕਲਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵੇਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾ ਂਸਰੀਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਸੱਟ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜਾ ਂਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਕਰਦ ੇਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਕਸ ੇਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਜਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜਾ ਂ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਫਾਜਰਸ਼ਾ ਂਦ ੇਆਧਾਰ ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤ ੇਘੰਜਟਆ ਂ
ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਆਜਦ) ਅਤੇ WCB-ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਖਾਜਤਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।  

ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟੀ ਜਮਆਦ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬੱਲ ਜਸੱਧਾ 
WCB-ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਨਧਤ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ (Self-managed 
personal care) 
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਾ ਂਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਨੂੰ 
ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਕਵਰੀ ਦ ੇਅਜਧਕਤਮ ਅਤੇ ਸਜਥਰ ਹੋ ਜਾਜਂਦਆ ਂਹੀ 
(ਅਕਸਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇ
ਸਜਹਯੋਗ ਦੁਆਰਾ) ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੜਾਅ ਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਜਨੱਜੀ, ਘਰ ਦੀ 
ਜਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਸ ੇਨਰਸ, ਅਟੈਂਡੇਂਟ ਜਾ ਂ
ਪਜਰਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤ ੇਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ PCA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
WCB-ਅਲਬਰਟਾ ਦੁਆਰਾ ਜਸੱਧ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਜਨਧ ਮੰ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਜਸੱਧ ੇਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਉਪਯੁਕਤ ਸੇਵਾ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ ਜਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਫਾਰਮ ਭਜਰਆ ਜਾਣਾ 
ਲਾ਼ਮੀ ਹੈ।  
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ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਜਾਰੀ)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਥ ਪੱਤਰ

www.wcb.ab.ca           •   contactcentre@wcb.ab.ca            •    1-866-922-9221 (AB ਦ ੇਅੰਦਰ)           1-800-661-9608 (AB ਦ ੇਬਾਹਰ)

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾ ਂਲਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਕਵਰੇਜ
ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾ ਂ(ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾ ਂਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਜਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਕ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂਤ ੇ
ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਜਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੀਮ ੇਦ ੇਮਹੱਤਵ 
ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਮੁਆਵਜ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਤਾਵਾ ਂਦੀ ਰੱਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜਮੰਗ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ  
ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਚੇਤ ਰਜਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਕ ਜ ੇਇਹਨਾ ਂਜਵਅਕਤੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮ ੇਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲਾਗ ੂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਡੀਜਮੰਗ ਆਰਡਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ 
ਉਹ ਸਾਰ ੇਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ 
ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਜਕਸ ੇਜਨੱਜੀ ਅਟੈਡੇਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨ ਲਈ WCB 
ਦੁਆਰਾ WCB-ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਹਨ - ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ 
ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵਕਲਪ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਨਧਤ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤ ੇਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ  
ਕੀਤੇ ਲਾਭ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ PCA ਲਾਭ ਰਕਮ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਰਚ ੇਹਨ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦ ੇਜਨਯੋਜਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਜਸਕ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਜਧਤ PCA 
ਜਵੱਚ ਜਗਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

•     ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਨਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨ ਲਈ  
ਇੱਕ ਰਕਮ

•     ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਾਜਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਮ

•     ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾ ਂਦ ੇਤੁਹਾਡੇ 
ਜਹੱਸ ੇਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਰੇਵੇਨੀਊ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤ ੇਆਧਾਜਰਤ, ਇੱਕ ਰਕਮ

•     ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਕੀਜਪੰਗ ਜਾ ਂਸੰਚਾਨਲ ਖਰਚ ੇਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਮ, ਬੈਂਕ 
ਸੇਵਾ ਫੀਸਾ ਂਸਮੇਤ।

ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਨਧਤ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਿ
PCA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦ ੇਆਸਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
PCA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਆਵਜ-ੇਯੋਗ ਸੱਟਾ ਂਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਏ, 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ, PCA ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਜੋਂ ਜਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨੱਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦ ੇਹੋ।  ਜ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣ ੇਕੈਨੇਡਾ ਰੇਵੇਨੀਊ ਏਜੰਸੀ (Canada Revenue Agency) 
(CRA) ਦੀਆ ਂਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੈਨੇਡਾ ਰੇਵੇਨੀਊ ਏਜੰਸੀ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਾ ਂਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਸਥਾਪਨਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂ
(Residential Aid Placement Services) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤ ੇਦੀ ਸਮੀਨਖਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਆਧਾਰ ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ 
ਫਾਈਲ ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰੇਗਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਜਹੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦ ੇਹੋ ਜ ੋਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਜਥਤੀ ਜਵੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਘਰ ਦੀਆ ਂਸੁਧਾਰ-ਮੁਰੰਮਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਜਕਸ ੇਹੋਰ 
ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਸ਼ਫਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਦੁਬਾਰਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨੂੰ ਜਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਥਤੀ ਜਾ ਂਹਾਲਾਤਾ ਂਜਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ 
ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। 


