ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਵਿਵਸਾਇਕ ਬਹਾਲੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੋਜਕ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਨੌ ਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਅਸਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ/ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

•

ਸ
 ਮਰਥਿਤ ਨੌ ਕਰੀ ਖੋਜ – ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਨੌ ਕਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ।

•

ਕ
 ੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹ – ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

•

ਅ
 ਕਾਦਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ – ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੇ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੌ ਕਰੀ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ
ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

•

ਕ
 ਰਮਚਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋ
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ-ਤੇ-ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀਆਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੋਜਕ ਨਾਲ
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਦਸੇ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ
ਨੌ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌ ਕਰੀ ਉਪਲਬਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WCB-ਐਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨੌ ਕਰੀ ਖੋਜ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੈਟ
ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਫਤਿਆਂ (ਅਧਿਕਤਮ) ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•

ਕ
 ੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (Return to Work Skills Profile,
RWSP) – ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਨ
 ੌ ਕਰੀ ਖੋਜ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ – ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨੌ ਕਰੀ ਖੋਜ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ, ਇੱਕ
ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਨੌ ਕਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ
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Workers’ Compensation Board – Alberta

ਵਿਵਸਾਇਕ ਬਹਾਲੀ (ਜਾਰੀ)

ਨੌ ਕਰੀ-ਤੇ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਕੰਮ-ਤੇ-ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯੋਜਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। WCB-ਐਲਬਰਟਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੌ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ
ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌ ਕਰੀ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਕੇਸ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

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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