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ਇਹ 2017 ਵਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਵਰਡ ਕਾਵਿਆਂ ਲਈ ਿੌਜੂਦ WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਰ 
ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਿੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਇਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। 
 
WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੌਣ ਕਵਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਿੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਕੰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਿੇ ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਜੋ ਕਾਿੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਨੰੂਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕਵਰ ਹਨ। WCB ਵਸਰਫ ਕੰਿ ਸਬੰਵਿਤ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਵਵਵਸਾਇਕ ਵਬਿਾਰੀ ਲਈ ਕਵਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਿ 
ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਿੇ ਨੰੂ ਫਾਇਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਿਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਪਿੱ ਕਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਵਕਲਾਂਗਤਾ ਲਈ ਵਵਿੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜੋ ਕੰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
WCB ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵਕਹੜੇ ਹਨ? 
 
ਇਿੱ ਕ ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿੱ ਜੀ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸੁਵਵਿਾ ਤਿੱ ਕ ਜਾਣ ਲਈ ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਦਾ ਿਰਚਾ 
 ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ 
 ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਫਵਜ਼ਓਥੈਵਰਪੀ ਦਾ ਿਰਚਾ 
 ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ (ਅਸਲੀ ਫਾਰਿਾਕੇਅਰ ਰਸੀਦ ਭੇਜੋ) 
 ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਭਿੱ ਤੇ ਸ਼ਾਵਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

(ਵਸਰਫ ਿਰਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਰਚੇ ਦੇਿੇ ਜਾਣਗੇ) 
 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
 ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਗ, ਬਰੇਵਸਸ, ਵਵਸਾਿੀ, ਬੈਂਟ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ 

ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ। 
 ਪੈਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਓਰਥੋਵਟਕ ਬਦਲਾਵ 
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 ਬਨਾਵਟੀ ਵਡਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ, ਡੈਨਚਰ, ਚਸ਼ਿੇ ਜਾਂ ਕਿੱ ਪੜੇ, ਜੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਨਿੱਜੀ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ 
ਨਾਲ ਸਬੰਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 
WCB ਇਿੱ ਕ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਵਹਣੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਣ,ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱ ਟ ਸਥਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱ ਟ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਈ ਅੰਵਸ਼ਕ ਇਮ੍ਪੇਅਰਿੈਂਟ ਅਵਾਰਡ (PPI) ਲਈ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਇਨਾਿ ਦੂਜੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਇਮ੍ਪੇਅਰਿੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਿੋ।  
 
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਿਜਾਣ ਵਾਿੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 90% ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਿਦਨ ਦੇ ਚੈਿੱਕ ਵਵਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਪਰਭਾਵਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਡਊਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਬਚਤ ਬੋਂਡ, ਆਵਦ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ 
ਸਾਡੇ ਵਹਸਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਿੱ ਲ ਆਿਦਨੀ ਪਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ, 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਵਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨ ਿੱਟ 
ਆਿਦਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। 
 
ਸੰਭਾਵਵਤ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ – ਿਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ, ਵਵਆਹੇ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਆਿ ਕਨੰੂਨੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ/ਭਾਗੀਦਾਰ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਵਰਟਰਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। 
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ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਿਰਚੇ ਲਈ ਕਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗੀ 
ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਵਤ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਫਰ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵਵਤ ਕਰ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰ-ਿੁਕਤ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 90% ਪਰਾਪਤ 
ਕਰੋਗੇ। 
 
ਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕੋ ਵਜਹੇ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ? 
 
ਨਹੀਂ। WCB ਸੰਭਾਵਵਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀ ਵਕੰਨੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਿਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਵਕ ਇਿੱ ਕ ਕਾਿੇ 
ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਇਿੱ ਕ ਇਕਿੱ ਲੇ ਕਾਿੇ ਨੰੂ ਵਬਨਾਂ 
ਵਕਸੇ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਸਾਬ ਦੀ 
ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਿੋ। 
 
WCB ਫਾਇਦੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਹਲੇ ਕੰਿ ਦੇ ਵਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਾਵਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਜਾਨਾ ਵਿਿੱ ਥੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਿੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਵਦਨ ਤੇ ਗਵਾ ਵਦਿੱ ਤਾ। 
 
ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਕਾਮਾ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਨਾਿ ਜਖਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੁੰ  ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਵਮਿਣਗੇ? 
 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਿੀ ਕਾਿੇ ਦੇ ਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਿੋ।  
 
ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪਾਉਣ ਿਈ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਾਂ? 
 
ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਿੱ ਲ 104 ਹਫਤੇ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ WCB ਸਾਿੂਵਹਕ 
ਜੀਵਨ ਬੀਿਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਜੋ ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   



 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ੍ ਆਮ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨ੍ ੂੰ ਨ੍ੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ੍ਾ 
ਉਗਿਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਦਾ ਗਨ੍ਸ਼ਗਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਨ੍ ੂੰ ਨ੍ ਅਤੇ ਗਨ੍ਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨ੍ੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਗਵਖੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ੍। 
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ਕੁਿੱ ਲ 104 ਹਫਤੇ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲਾਨਾ 
ਵਰਟਾਇਰਿੇਂਟ ਵਜੀਫ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਵਵਵਸਥਾ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ WCB ਸਾਿੂਵਹਕ ਜੀਵਨ ਬੀਿਾ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ 
ਵਰਟਾਇਰਿੇਂਟ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਿੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ 104 ਹਫਤੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ ਹਿੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 
 
ਵਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ: 

 
 ਵਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ਼ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ WCB ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਵਿੱ ਚ 

ਸਾਰੇ ਦਿੱ ਸੇ ਫਾਇਦੇ WCB ਵਿੱ ਲੋਂ ਿਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 WCB ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ ਇਿੱ ਕ ਅਪਰਾਿ ਹੈ। 
 


