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ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਿਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ 

  
ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਿਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ (PPI) ਕੀ ਹੈ? 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ�, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 

ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਤਰ�� ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤ� WCB ਦੇ 

ਹੋਰਨ� ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੁਸ� ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਿਵਗਾੜ (PPI) ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਣ ਵੱਜ� ਜ�ਿਚਆ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਕਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸ� ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ  PPI ਹੈ? 

 

ਸਥਾਈ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਉਦ� ਤਕ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ� ਤਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਿਸਹਤਯਾਬ ਨਹ� 

ਹੋ ਜ�ਦੇ। ਜੇ ਸਿਥਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਥਰ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਕਈ ਵਾਰੀ ਿਵਗਾੜ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜ� ਸਰਜਰੀ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ)।  

 

ਜੇ ਮੈਨੂੰ  PPI ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ PPI ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, WCB ਿਸਹਤ-

ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ। 

 

WCB ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਤ� ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ 

ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਗਾੜ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

(ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਆਡੀਓਗ�ਾਮ)। 
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ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਇਹ ਤੈਅ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ  PPI ਹੈ, ਤ� ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? 

 

ਫਾਇਲ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ� ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨ� ਟ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ 

ਇੰਪੇਅਰਮ�ਟ ਰੇਿਟੰਗ ਸ਼ੈਿਡਊਲ (ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜ� ਹੱਦ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਮੱੁਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ�ਿਤਸ਼ਤਤਾ ਵੱਜ� ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਅੰਗੂਠ�  ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ �ਗਲੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਰੇਿਟੰਗ 1.0% ਤ� 

7.0% ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉੰਗਲ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਿਹੱਸਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਦੋਵ� ਅੱਖ� ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਰੇਿਟੰਗ 100% ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਿਵਗਾੜ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (ਜ� ਤ� ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ� ਫੇਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ) 

• ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਣਾ 

• ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਣਾ 

• ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜ� 

• ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰੁਦਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਿਵਰੂਪਤਾ। 

 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ PPI ਰੇਿਟੰਗ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਸ� ਰੇਿਟੰਗ ਲਈ ਡਾਲਰ ਮੱੁਲ ਿਨਯਤ 

ਕਰ�ਗੇ।  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ 

ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

 

ਨਹ�। WCB ਦਰਦ ਜ� ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫ ਲਈ ਿਵਗਾੜ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 
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ਕੀ ਮੈਨੂੰ  PPI ਅਵਾਰਡ �ਕਾ-ਪੁੱ ਕਾ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ? 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤ� ਅਵਾਡਰ ਦੀ ਰਕਮ ਿਵਗਾੜ ਦੀ ਰੇਿਟੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ  ਸੂਿਚਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 31 ਿਦਸੰਬਰ, 1991 ਤ� ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ �ਕਾ-ਪੱੁਕਾ ਰਕਮ 

ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਕੀ ਮੇਰਾ PPI ਅਵਾਰਡ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਹੈ? 

 

PPI ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਸਮੇਤ, WCB ਬੈਿਨਿਫਟ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ।  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 31 ਦਸੰਬਰ, 1991 ਤ� ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ PPI ਬੈਿਨਿਫਟ ਨੰੂ WCB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ T5007 ਿਬਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 1 ਜਨਵਰੀ, 1992 ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ PPI ਬੈਿਨਿਫਟ ਨੰੂ WCB ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ T5007 ਿਬਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨ� ਡਾ ਰੈਵਿਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਿਨਿਫਟ, GST/HST ਕ�ੈਿਡਟ, ਸਮਾਿਜਕ ਬੈਿਨਿਫਟ ਦੇ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 

ਕੁਝ ਿਰਫੰਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ� ਵਰਗੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੀ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 

 

ਕੀ ਮੈਨੂੰ  ਉਸੇ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਬੈਿਨਿਫਟ WCB ਤ� ਮੇਰੇ PPI ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ  ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨਗੇ? 

 

ਤੁਸ� ਹੋਰਨ� ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਤ� ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਸ਼ਕ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਿਨਿਫਟ� ਜ� ਅਵਾਰਡ ਤ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ। 



 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ �ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 

ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਿਵਖੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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ਜੇ ਮ� ਆਪਣੇ ਿਵਗਾੜ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਿਵਗਾੜ ਲਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 

ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ 

ਗਲਤੀ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਆਧਾਰ� ਨੰੂ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਰਿਵਊ ਆਿਫਸ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।  

 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਿਵਗੜ ਜਾਵੇ ਤ� ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

 

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਿਵਗੜ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਦਰਜ ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਮੂਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤ� ਦੋ ਸਾਲ� ਦੇ ਸਮ� ਤ� 

ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ। 

 

 

 


