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ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ 

ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ 

ਵਾਪਿ ਪਰਤਨਾ 

ਜ ੇਤਹੁਾਡੀਆਂ ਕਈੋ ਸਚਤੰਾਵਾਂ ਜਾਂ 

ਿਵਾਲ ਹਣੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿੋ ਹਕ ਤੁਿਾਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜਾ ਰਿੀ ਹਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, 

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ WCB ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸੋ।

WCB ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਭਾਗ 

ਲਣੈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

• ਤੁਿਾਡਾ WCB ਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਤੁਿਾਡੀ RTW ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ 

ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਖੁੰਝੀ ਿੋਈ ਮਜ਼ਦਰੂੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

• ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ RTW ਯੋਜਨਾ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ WCB 

ਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋਵੇਗਾ - ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਿਾਂ।

ਿਾਡੇ ਤੀਕ ਸਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋ
Workers Compensation Board of Manitoba 

333 Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3

ਸਾਨੂੰ

wcb@wcb.mb.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

www.wcb.mb.ca ਤੇ ਜਾਓ

ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ

204-954-4321 ਤੇ

ਜਾਂ (ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ)

1-855-954-4321 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਰੇਕ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਿੈ।

ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 

ਚੰਗਾ ਿੈ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜਾਓ:

safemanitoba.com
ਜਾਂ ਹਵਨੀਪੈਗ ਹਵੱਚ 204-957-SAFE (7233) ਤੇ ਜਾਂ ਹਵਨੀਪੈਗ ਤੋਂ 

ਬਾਿਰ 1-855-957-SAFE (7233) ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
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ਇੱਕ ਸਵਸ਼ਵਾਿਪਾਤਰ ਿਾਂਝੀਦਾਰ, ਅੱਜ  ਨੂੰ ਿਰੁੱਸਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇੱਕ ਮਸਹਫ਼ਜ਼ੂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਧੋਿੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ

204-888-8081 ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-844-888-8081 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

Compliance@wcb.mb.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ



ਫਾਇਦੇ
ਤਹੁਾਡ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤ ੇਨੂੰ ਸਕਵੇਂ 

ਭਾਗ ਲਣੈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਕਮੰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ 

ਦਰ ਕਦਮ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਿੁਦੰੀ ਿੈ।  ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਿੈ 

ਤੁਿਾਨੂੰ ਉਿ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਿਾਡੀ ਹਸਿਤ ਬਿਾਲੀ ਲਈ 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਨ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਿੈ ਤੁਿਾਡੇ ਕਮੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ (RTW) 

ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ।  ਹਜਵੇਂ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਹਖਅਤ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭੰਵ ਿੋਵੇ ਕਮੰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਹਸਿਤ ਬਿਾਲੀ ਹਵੱਚ 

ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਿਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਦੀ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲ 

ਕੇ ਹਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।  ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਹਨਅਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਸਿਤ ਅਤੇ 

ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਹਨਧੀ ਵੀ ਤੁਿਾਡੇ WCB ਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 

ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।  ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਤੁਿਾਡੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇ 

ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।   ਤੁਿਾਡੀ RTW ਯੋਜਨਾ ਹਵੱਚ ਕੰਮਾਂ ਹਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੰਮ 

ਦੇ ਘੱਟੇ ਿੋਏ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਕਮੰ ਤ ੇਵਾਪਿ ਪਰਤਨਾ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਿਹਤ 

ਬਹਾਲੀ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਿ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ ਤਰ੍ਾਂ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ:

• ਤੁਿਾਡੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਿਤ ਬਿਾਲੀ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

• ਤੁਿਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹਥਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ

• ਪਿਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਭਹਵੱਖ ਬਾਰੇ 

ਘੱਟ ਅਹਨਸ਼ਹਚਤਤਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਤਿੁੀਂ ਭਾਗ ਸਕਵੇਂ ਲ ੈਿਕਦ ੇਹ?ੋ

• ਸਾਰੇ ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਹਰਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜਵੇਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿੋਈ ਿੋਵੇ RTW ਯੋਜਨਾ 

ਹਵੱਚ ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਲਓ।

• ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟਾਂ ਹਵੱਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਹਨਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹਕਸਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ 

ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ WCB ਸੰਪਰਕ ਹਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖੋ ਤਾਂਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਿੋਵੇ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲੇਗੀ ਅਤੇ 

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱਚ ਵੀ 

ਮਦਦ ਹਮਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਿੋਵੋਗੇ।

ਪਸਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 

ਸਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ 

ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹਾਲੀ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

• ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਹਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਿੋਵੋਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ 

ਪਰਤਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

• ਤੁਿਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਮੜੁ-ਨਕੌਰੀ ਦੀਆਂ ਜੁਮੰਵੇਾਰੀਆਂ? 

ਹਵਧਾਨ ਇਿ ਮਗੰ ਕਰਦਾ ਿ ੈਹਕ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ, ਹਜਸ ਕਲੋ 25 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਰੂੇ 

ਸਮੇਂ ਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਜਾਂ ਨਮੇੀ ਅਸ਼ੰਕਾਹਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਨ, ਸੱਟ ਲਗੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੜੁ-ਨਕੌਰੀ ਦਵੇ ੇਜ ੋਸੱਟ ਲਗਣ ਦ ੇਘੱਟ-ੋਘੱਟ 12 

ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੀਨ ੇਤੋਂ ਨਕੌਰੀ ਹਵੱਚ ਿਨ।  ਮੜੁ-ਨਕੌਰੀ ਦੀ ਜੁਮੰਵੇਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 

ਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.wcb.mb.ca ਤ ੇResources (ਸਸੰਾਧਨਾਂ) 

ਿਠੇਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ 204-954-4321 ਤ ੇਜਾਂ ਟਲੋ-ਫ਼੍ਰੀ ਨਬੰਰ 

1-855-954-4321 ਤ ੇਮੜੁ-ਨਕੌਰੀ ਦੀ ਜੁਮੰਵੇਾਰੀਆਂ ਦ ੇਪਰਚ ੇਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 

ਲਈ ਫ਼ਨੋ ਕਰ।ੋ

ਤਹੁਾਡ ੇਸਿਹਤ ਦਿੇਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ 

ਨੂੰ ਸਕਵੇਂ ਭਾਗ ਲਣੈਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

• ਤੁਿਾਡੇ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਹਕ ਓਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ 

ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਹਸਫ਼ਾਹਰਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

• ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤੁਿਾਡੇ ਬਦਲੇ ਿੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਹਟਆਂ ਤੇ  

ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਵਾਪਸ ਆਓਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ।

• ਤੁਿਾਡਾ ਹਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ 

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 

ਹਦੰਦੇ ਿੋ।


