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ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਰਧਾਰਿ ਵਿਧੀ  
   
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਸੁਨਨਸ਼ਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੂੰਮਵੇਾਰ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ/ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਾਲਕਾਂ ਨੇ 
ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇ  ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਾਲਕ WCB ਨਾਲ ਰਨ ਸਟਰਡ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਵਰੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਨ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣ  ਾਂਦੀ ਹੈ।   
 
ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼  ਾਂ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਾਨਮਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨ ਸ ਨਵੱਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦੇ ਹੋ,  ਾਂ ਗੁ ਰਦੇ ਹੋ, ਨ ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ, ਨ ਸ ਨਵੱਿ ਤੁਸੀਂ  ਾਉਂਦੇ ਹੋ,  ਾਂ ਨ ਸ ਤੋਂ ਗੁ ਰਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਫਲਸਰ ਪ੍ ਹਰੇਕ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ੇਰੋਲ ਦੀ ਨਰਪ੍ਰੋਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਨਵੱਿ ਵਰਕਰਜ਼ 
ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਨ ਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

 
ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ, ਨ ਸ ਨਵੱਿ ਤੁਸੀਂ  ਾਂਦੇ ਹੋ,  ਾਂ ਗੁ ਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ 
ਲਈ ਰਨ ਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵਕਲਪ੍ਕ 
ਨਨਰਿਾਰਨ ਨਵਿੀ (AAP) ਨਵੱਿ ਨਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

 
ਇਹ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਏ ੂੰਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ 
ਲਈ ਇ ਾਜ਼ਤ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ  ੋ ਉਸ ਦੇਸ਼/ਇਲਾਕੇ ਨਵੱਿ ਸੂੰ ਿਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨ ੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ/ਮਾਲਕ 
ਪ੍ਰਿਾਲਕ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
AAP ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ ? 
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ਪੰਨਾ 2 

 ੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਮੇ/ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਾਲਕ ਹਨ  ੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਮਤ ਬੁਨਨਆਦ ਤੇ ਵੀ), ਪ੍ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AAP ਨਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ 
ਨਵਕਲਪ੍ ਮੌ  ਦ ਹੈ।  
 
ਤੁਸੀਂ AAP ਨਵੱਿ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ  ੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ/ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਾਲਕ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 
ਨਵੱਿ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਵ  ਦ ਇਸਦੇ ਨਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ ਨਕੱਥੇ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
ਅੱ ਕਲ, ਹੇਠਲੇ ਉਦਯੋਗ AAP ਨਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਆਮ ਟਰੱਨਕੂੰ ਗ/ਹੌਨਲੂੰ ਗ 
 ਥੋਕ ਤਰਲ ਟਰੱਨਕੂੰ ਗ 
 ਕੋਰੀਅਰ, ਮੈਸੂੰ  ਰ ਅਤੇ ਨਡਲੀਵਰੀ 
 ਬੱਸ ਲਾਈਨਾਂ  

 
ਮੈਂ ਮੈਿੀਟੋਬਾ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ/ਮਾਲਕ ਪਰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ? 

 
ਆਪਣੇ ਮਨੀਟੋਬਾ WCB ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਅਰੋਲ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਿਰਕਰਾਂ/ਮਾਵਲਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੀਟੋਬਾ ਵਿਚ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 

 
 ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ AAP ਨਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨ ਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ  ੋ ਦ  ੇ ਦੇਸ਼  ਾਂ ਇਲਾਨਕਆਂ ਨਵੱਿ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਵੱਿ ਰਨ ਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥ ੇਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨਮਆਂ ਦੀ 
ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਇਿੱ ਕ ਕਾਮਾਂ/ਮਵਲਕ ਪਰਚਾਲਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਾਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ 
ਜਖਮੀ ਹੋ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ? 



 

ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਿ ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਵਚਤ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਵਿਆਦਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਕਰ ਮੁਆਿਿਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮ (The Workers Compensation Act and 

Regulations) ਅਤ ੇWCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਿ ਦਸਤਾਿੇਿ WCB ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ। 
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 ਬ ਾਇ ਨ ੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਨਰਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ  ਖਮੀ ਕਾਮੇ  ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼/ਇਲਾਕੇ ਨ ੱਥੇ ਉਹ ਰਨਹੂੰ ਦਾ 
ਹੈ  ਾਂ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨ ੱਥੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਿੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਵੱਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਵ ੋਂ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨਵੱਿ ਰਨਹਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  ਖਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ WCB ਕੋਲ 
ਨ ੱਥੇ ਉਹ  ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ WCB ਨਵੱਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਮੈਂ AAP ਿਾਲ ਸਾਈਿ ਅਿੱ ਪ ਵਕਿੇਂ ਕਰਾਂ? 
 
 ੇਕਰ ਤਸੁੀਂ AAP ਨਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਵੱਿ ਨਦਲਿਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਹੇਠਲੇ ਸਫ ੇਤ ੇ
ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਇਸਨ ੂੰ  ਮੈਨੀਟੋਬਾ WCB ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਕਰੋ। 
 
ਸਾਡਾ ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ ਹੈ: 
Assessment Services 
333 Broadway 
Winnipeg, MB  R3C 4W3 
 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  204-954-4900 ਤੇ ਫੈਕਸ  ਾਂ ਕਨੇੈਡਾ ਨਵੱਿ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਫੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
1-866-245-0796 
 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਰਨ ਸਟਰਸ਼ੇਨ ਸਨਹਤ, ਵਿੇਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਖਾਤ ੇ204-
954-4505 ਤੇ  ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ ਟੋਲ – ਫਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੱਿ 1-866-954-4321 ਤੇ ਫੋਨ 
ਕਰੋ। 



 

 

 
333 Broadway, Winnipeg, MB  R3C 4W3 

ਟੈਲੀਫੋਨ: (204) 954-4505 • ਫੈਕਸ: (204) 954-4900 
ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ ਟੋਲ ਫਰੀ: 1-855-954-4321 • ਫੈਕਸ: 1-866-245-0796 

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.wcb.mb.ca 
 

 

ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਸੇਵਾਵਾਂ 

   
ਆਲਟਰਿੇਵਟਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਰਸੀਜ਼ਰ (AAP) ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਿ  

ਬੋਰਡ ਨਾਮ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰ       ਇੂੰਟਰ ਅਦਾਲਤੀ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਨਮਤੀ (ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)       

ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਨਾਮ       ਵਪ੍ਾਰਕ ਨਾਮ       

ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਨਵਅਕਤੀ       ਪ੍ਦ ਦਾ ਨਾਮ       

ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਰ (ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰੋ)       ਫੈਕਸ ਨੂੰ ਬਰ(ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰੋ)       

ਡਾਕ ਪ੍ਤਾ       

 

ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਿ ਲਾਓ। 
ਕਾਮੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ  
 ਾਂ ਿੋਂ ਗੁ ਰਦੇ ਹਨ... 

ਕਾਮੇ ਰਨਹੂੰ ਦੇ ਹਨ... ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀ ਿਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ... 
ਖਾਤਾ ਿੁੰ ਬਰ 

( ੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ  ੇ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਰਨ ਸਟਰਡ ਹੋ) 

ਅਲਬਰਟਾ          

ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰ ਨਬਆ          

ਮੈਨੀਟੋਬਾ          

ਨਨਊ ਬਰ ਨਸਨਵਕ          

ਨਨਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰੇਡਰ          

ਨੋਰਥਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨ ਨਾਵੁਟ           

ਨੋਵਾ ਸਕੋਨਟਆ          

ਓਨਟਾਰੀਓ          

ਨਪ੍ਰੂੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ          

ਨਕਊਏਬੈੈੱਕ          

ਸਸਕਤਿੇਵਨ          

ਯ ਕੋਨ          

ਯੋਗ ਿਪਾਰ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਿਪਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸੁੰ ਸਥਾ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਿ ਉਹਿਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿ ਲਾਓ)। 

ਥੋਕ ਤਰਲ ਟਰੱਨਕੂੰ ਗ  ਬੱਸ ਲਾਈਨਾਂ   

ਕੋਰੀਅਰ, ਮਸੂੰ  ਰ ਅਤੇ ਨਡਲੀਵਰੀ    ਆਮ ਟਰੱਨਕੂੰ ਗ/ਹੌਨਲੂੰ ਗ  

  ਹੋਰ (ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰ ਪ੍ ਨਵੱਿ ਦੱਸੋ)       

ਘੋਸ਼ਣਾ 
 ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ  ਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨਿਕਾਰਕ ਏ ੂੰਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਨਮਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੱ੍ਕਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਕਲਪ੍ਕ ਨਨਰਿਾਰਨ ਨਵਿੀ (AAP) ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ;ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦ ੇਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 

(The Workers Compensation Act of Manitoba)ਤੇ ਤਨਹਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਨਣ ਲਈ ਰਾ ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤ ੇਉਸ ਨੇ ਪ੍ੜਹ ਨਲਆ ਹੈ  ਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਨਵਸ਼,ੇ  ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਦਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ  ੋ  ਾਣਕਾਰੀ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ ਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹੈ। 

 ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਨਨ ੀ  ਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਅਨਿਕਾਰ ਨਦੂੰ ਦਾ ਹੈ  ੋ AAP ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਕਲਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵਵੇਕਾਨਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਮੂੰ ਨੇ  ਾਂਦੇ ਹਨ।   

ਅਨਿਕਨਰਤ ਸਾਈਨਨੂੰ ਗ ਅਥੋਨਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ(ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਨਪ੍ਰੂੰ ਟ ਕਰੋ) 
      

ਪ੍ਦ ਦਾ ਨਾਮ 
      

ਅਨਿਕਨਰਤ ਸਾਈਨਨੂੰ ਗ ਅਥੋਨਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਨਮਤੀ (ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)       

ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਰਿੱ ਖੋ।                                   ਪਰਭਾਿੀ ਵਮਤੀ (ਵਸਰਫ WCB ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ)________________ਵਿਯਮ ਅਤ ੇਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁੰ ਖੇਪ 
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ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਸੇਵਾਵਾਂ 

1. ਇੱਕ ਵਾਰੀ  ਦੋਂ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੂੰ ਪ੍ਨ ਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ  ਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਰ ਪ੍ 
ਨਵੱਿ ਬੂੰ ਨੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

2. ਇਹ ਸ਼ਾਨਮਲ ਨਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਇੂੰਟਰ  ੁਨਰਸਨਡਕਸ਼ਨਲ ਸਮਦੌਤੇ (Interjurisdictional Agreement on Workers' 
Compensation – IJA) ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਸੇ ਦਸਤਾਵੇ  ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

3. IJA ਸ ਿਨਾ ਨਬਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਨਿਆ  ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਹੋ  ਾਏ, ਉਹ ਸੋਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵੱਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋ  ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

4.  ੇਕਰ ਇਹ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂੰ  ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਫਰਮ ਆਲਟਰਨੇਨਟਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ਰ (AAP) ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਨਸੂੰਗ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਮੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਉਪ੍ਯੁਕਤ ਪ੍ੂੰ ੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  AAP ਲਈ ਫਰਮ ਦੀ ਆਪ੍ਨੀ ਮੂੰ  ਰੀ ਲਈ ਸ ਨਿਤ ਕਰੇਗਾ।  

5.  ੇਕਰ ਫਰਮਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨ ੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਨਕਸੇ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਰਹ ਰਹੇ ਕਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਰੋ ਗਾਰ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਫਰਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਿਤ ਨਕਤਾ  ਾ ਸਕੇ ਨਕ ਕੀ 
ਪ੍ੂੰ ੀਕਰਨ  ਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਨਮਆਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਆਵ ੇ ਨਵੱਿ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਕਰ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ 
ਅਥੋਰੀਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

6. ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰਨਹਣ ਵਾਲੀ  ਗਹਾ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਾਂ ਉਸ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨ ੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਨ  ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਾਵੇ ਦਾ 
ਅਨਿਕਾਰ। 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

AAP ਵਰਕਰ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੂੰ ਟਰ  ੁਨਰਸਨਡਕਸ਼ਨਲ ਸਮਦੌਤੇ (Interjurisdictional Agreement on Workers’ Compensation – IJA) ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨਮਆਂ ਦੇ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਔਥੋਨਰਟੀ ਨਵੱਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਦੌਤਾ। IJA ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਵਰਕਰ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਓਫ ਇੂੰਡੀਆ ਵੈੈੱਬ ਸਾਈਟ, 
www.awcbc.org,ਦੇ ਸਨਹਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਬਨਲਕ ਬਣੇ ਹਨ, ਨ ੱਥੇ ਤੁਸੀਂ IJA ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਥੋਰੀਟੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਆਊਟ-ਓਫ-ਪ੍ਰੋਨਵੂੰ ਸ ਫਰਮ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂਨਕ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
 ਾਵੇ  ੋ ਦੇਸ਼  ਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਵੱਿ  ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇੱਕ ਫਰਮ  ੋ AAP ਦਾ ਿੁਣਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਨ ੱਥੇ ਕਾਮੇ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਨ, 
 ੋ ਉੜ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਿ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇ  ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਕਾਨਮਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਥੋਰੀਟੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਵੇਗੀ। 
 ਦੋਂ AAP ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂੰ  ਰ ਹੋ ਿੁੱ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਐਪ੍ਲੀ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ੂੰ ੀਨਕਰਤ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ੂੰ ੀਕਰਣ ਹਰੇਕ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਪ੍ਤ ਕੀਤਾ  ਾਵੇਗਾ। 

ਭ ਗਤਾਿ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਵਟੁੰ ਗ ਵਿਕਲਪ 

ਇੱਕ ਫਰਮ  ੋ ਇੱਕ ਯੋਗ ਇੂੰਟਰ ੁਨਰਸਨਡਕਸ਼ਨਲ ਵਪ੍ਾਰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਨਵੱਿੋਂ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਿੁਣਾਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

1. ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਥੋਨਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰੋ। ਟਰੱਕ 
ਿਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਨਰਵਹਨ ਵਪ੍ਾਰ ਨਵੱਿ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਕੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਨਤਸ਼ਤ ਤੇ ਅਿਾਨਰਤ ਹੂੰਦੇ ਹਨ  ੋ ਹਰ ਦੇਸ਼  ਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਵੱਿ ਿਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

2. AAP ਦੀ ਿੋਣ ਕਰੋ,  ੋ ਫਰਮ ਨ ੂੰ  ਕਾਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਥੋਨਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਨ ੱਥੇ ਕਰ੍ਕਰਤਾ ਰਨਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਇੂੰਟਰ ੁਨਰਸਨਡਕਸ਼ਨਲ 
ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨ ੂੰ  ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇ ਾ ਤ ਨਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

http://www.awcbc.org/
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ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਇੱਕ ਨਨਯੋ ਕ  ੋ AAP ਦੀ ਿੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਲਈ  ੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਮਲ ਵਪ੍ਾਰ ਨਵੱਿ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨ ਆਦਾ ਅਨਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਵੱਿ ਕੂੰ ਮ 
ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਸਰਫ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਨਯੋ ਕ ਨ ੂੰ  ਦੇਸ਼  ਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਵਿਹ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦ  ੇ 
ਕਾਨਮਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਰਨਾ  ਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ ਰੇ ਕਲੂੰ ਡਰ ਸਾਲ ਲਈ AAP ਨਵੱਿ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਮਡ - ਸਾਲ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਇ ਾ ਤ ਨਹੀਂ ਨਦੱਤੀ  ਾਵੇਗੀ। AAP ਤੋਂ ਨਪੱ੍ਛੇ ਹਟਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਨ ੂੰ  
ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਲੂੰ ਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ੂੰ ੀਨਕਰਤ ਬੋਰਡ ਨ ੂੰ  ਨਲਨਖਤ ਨਵੱਿ ਨੋਨਟਸ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਮ ਨਫਰ AAP ਤੋਂ ਅਗਲੇ 
ਕਲੂੰ ਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ  ਨਵਰੀ 1 ਨ ੂੰ  ਨਪੱ੍ਛੇ ਹਟੇਗੀ। 

 


