
 

 

2017 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ 

ਿਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਾਂਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਲਜਹ ੇਬੈਲਿਲਿਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਜਿ੍ਾਾਂ ਿਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਿਹੀ ਾਂ 

ਹੁੁੰਦੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ। 
 

ਹਾਿਾਾਂਲਕ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਆੁਰਾ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਰੋਕਣ ਿਈ ਪ ਰੀ ਕੋਲਿਿ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਹੋ ਜਾਾਂਦ ੇਹਿ। 
 

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਜ਼ ਿੱਚ ਜ਼ਕ ੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿਾਾਂ ਿ ੁੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਵੇਿੇ ਆਪਣੇ ਐਡਲਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਾਂ ਕੇਸ ਮੈਿੇਜਰ ਿ ੁੰ  ਤੁਰੁੰਤ ਕਾਿ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਦੋਂ: 
 

• ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੁੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਾਂਦੇ ਹੋ 

• ਤੁਸੀ ਾਂ WCB ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ ਿ ੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬੈਲਿਲਿਟ ਜਾਾਂ ਆਮਦਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ 

(ਲਮਸਾਿ ਿਈ ਕੈਿੇਡਾ ਪੇਿਿਿ ਪਿਾਿ – CPP); ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਲਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਾਂ ਕੇਸ ਮੈਿੇਜਰ 

ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਦੱਸੇਗਾ ਲਕ ਕੀ ਦ ਜੇ ਬੈਲਿਲਿਟ ਜਾਾਂ ਆਮਦਿ ਤੁਹਾਡੇ WCB ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ 

ਜਾਾਂ ਿਹੀ ਾਂ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਿਾਤ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਆਉਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਾਇਦੀਆਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ 

ਸਕਦੇ ਹਿ 

• ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਪਤਾ ਿਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 

WCB ਿਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਿਾਿੋਂ  ਲਿਆਦਾ ਹੁੁੰਦ ੇਹਿ; ਤਿਖਾਹ ਦੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਲਮਿਣ ਵਾਿੇ 

ਿਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਿ ਕਮਾਈ ਦੇ 90% ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹਾਦਸ ੇਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ WCB ਦਆੁਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਸਿਾਿਾ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਹੀ ਾਂ ਹੁੁੰਦੀ। ਇਸ ਸ ਰਤ ਲਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਿਲਿਟ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਿ ਕਮਾਈ ਦੇ 100% ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ “ਮਿਦ ਰੀ ਦੀ ਹਾਿੀ 

ਤੇ ਲਮਿਣ ਵਾਿੇ ਿਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਲਹਸਾਬ-ਲਕਤਾਬ’’ ਸਬੁੰਧੀ ਤੱਥ ਸੀਟ ਦੇਖੋ।) 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਲਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਾਂ ਕੇਸ ਮੈਿੇਜਰ ਇਹ ਸਪੱਿਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ ਦਾ ਲਹਸਾਬ 

ਲਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿ ੁੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਕੋਈ ਵੀ 

ਤਬਦੀਿੀਆਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ। 
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ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਲਜਵੇਂ ਹੀ ਸਾਿ ੁੰ  ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਇਹ ਲਕਵੇਂ ਵਾਪਲਰਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ 

ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਿਈ ਸ ਲਚਤ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ 

ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਕੁੰਮ ਕਰਾਾਂਗੇ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੁਗਾਰਦਾਤਾ ਿ ੁੰ  ਵੀ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਬਾਰ ੇਸ ਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
  

ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਨਹੀ ਂਲਿੱਗਦਾ ਜ਼ਕ ਮੈਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਜੇ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਈ ਸਪੱਿਟੀਕਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਿਹੀ ਾਂ ਿੱਗਦਾ ਲਕ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  

ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰ ਪ ਲਵੱਚ ਅਪੀਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਿਆਦਾ 

ਭੁਗਤਾਿ 'ਤੇ ਅਪੀਿ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਅਪੀਿ ਦਾ ਿੈਸਿਾ ਹੋਣ ਤਕ ਵਸ ਿੀ ਿ ੁੰ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਿਤਵੀ 

ਕਰਾਾਂਗੇ। ਜਜਜਜਜ, WCB ਦਦ ਦਦਦ ਦਦਦਦਦਦ  ,ਦੇ ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਪੀਿ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦੱਸਦੇ ਿਹੀ ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਿ ਮੁਿਾਸਬ ਿਈ ਤਬਦੀਿੀ ਲਵੱਚ ਭੁਗਤਾਿ ਲਿਆਦਾ ,ਕੋਲਿਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਸ ਿੀ ਉਥੱੇ 

ਰਲਹਣਗੀਆਾਂ। ਜਾਰੀ  
 

ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਅਪੀਿ ਕਰਿ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਯ ਿੀਅਿ ਜਾਾਂ ਵਰਕਰ ਐਡਵਾਇਿਰ ਆਲਿਸ 

ਿਾਿ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

WCB ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਕ ੇਂ  ਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਮ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਿ ਅੁੰਦਰ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਪ ਰੀ ਰਕਮ 

ਵਾਪਸ ਿੈਣ ਦੀ ਕੋਲਿਿ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ ਦਾ ਲਮਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰਲਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬੈਲਿਲਿਟ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਿ ਦਾ ਇੁੰਤਿਾਮ ਕਰਾਾਂਗੇ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਲਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਾਂ ਕੇਸ ਮੈਿੇਜਰ ਇਹ ਲਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਸਿਾਹ ਕਰੇਗਾ ਲਕ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤ ੇਲਕੁੰਿਾ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਜੇ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਹਣੁ ਬੈਲਿਲਿਟ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਈ ਉਕੱਾ-ਪੁੱਕਾ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਕਿਤਾਾਂ ਲਵੱਚ ਵਾਪਸੀ 

ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਇੁੰਤਿਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਇੁੰਤਿਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲਿਰਭਰ ਕਰਿਗੇ। 
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ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿਾਾਂ ਿ ੁੰ  ਉਹਿਾਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਦੇਣੀਆਾਂ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ: 
 

• ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਭਲਵੱਖ ਦੇ ਬੈਲਿਲਿਟ 

• ਲਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਭਲਵੱਖ ਦੇ ਬੈਲਿਲਿਟ 

• ਸਥਾਈ ਲਵਗਾੜ ਿਈ ਅਵਾਰਡ 

• ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਹ ਵਾਿੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ, ਸਿਰੀ ਖਰਲਚਆਾਂ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀਤੇ 

WCB ਖਰਲਚਆਾਂ ਿਈ ਧਿ ਵਾਪਸੀ 

• ਲਵਿੇਿ ਵਾਧ  ਮੁਆਵਿਾ ਜਾਾਂ ਤਿਖਾਹ ਦੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦੇ ਿੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਲਿਲਿਟ 

• ਲਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿਾਿਾ ਿਾਭ ਿਈ WCB ਕੋਿ ਮੌਜ ਦ ਰਕਮ (ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ 

ਯੋਗਦਾਿ ਵੀ ਿਾਮਿ ਹਿ)। 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾ?ਂ 
 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਣੁ ਪੈਸ ੇਵਾਪਸ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਐਡਲਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਾਂ ਕੇਸ ਮੈਿੇਜਰ ਜਾਾਂ ਸਾਡੇ 

ਕਿੈਕਿਿ ਲਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਾਿ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵੱਤੀ ਸਲਥਤੀ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ-

ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਿਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਵਾਿੀ ਲਕਸੇ ਤਸੱਿੀਬਖਿ ਯੋਜਿਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਦੀ 

ਕੋਲਿਿ ਕਰਿਗੇ। 
 

ਜੇ ਸਾਿ ੁੰ  ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਦਾ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਕਾਰਿ ਤੁਹਾਿ ੁੰ  ਗੁੰਭੀਰ ਲਵੱਤੀ 

ਮੁਿਕਿ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵੱਤੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿੈਕਿਿ ਿ ੁੰ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ 

ਅੱਗੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਲਕ ਆਖਰ ਲਵੱਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਿ ੁੰ  ਵਾਪਸ- ਭੁਗਤਾਿ ਕਰੋ ਅਤ ੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਸਮ-ੇਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਲਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਿ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ ਲਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਣੁ 

ਵਾਪਸ-ਭੁਗਤਾਿ ਿੁਰ  ਕਰਿ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ ਹੋ। 
 

ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸ ੇਦਾ  ਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਤਾ ਂਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ?ੈ 
 
 



 

ੇ  ੁੰ ਾਂ ੇ ੱ ੋ

ਾਂ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
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ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੁਿਾਸਬ ਸਮੇਂ ਅੁੰਦਰ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਯੋਜਿਾ ਿਈ ਗੱਿਬਾਤ ਕਰਿ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਿਹੀ ਾਂ 

ਹੁੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿੈਣ ਿਈ ਕਾਿ ੁੰ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਿ ੁੰ ਿੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਲਵੱਚ ਅੱਗੇ ਲਦੱਲਤਆਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਗੱਿਾਾਂ ਿਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ:  
 

• ਤਿਖਾਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਲਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਿ ੁੰ  ਿਬਤ ਕਰਿਾ।  
 

• ਕਿ ੁੰ ਿੀ ਹੱਕ ਦੇ ਰ ਪ ਲਵੱਚ ਲਿੱਜੀ ਸੁੰਪਤੀ ਲਵਰੁੱਧ ਿੈਸਿਾ।  
 

• ਜਾਇਦਾਦ ਿ ੁੰ  ਿਬਤ ਕਰਿਾ।  
 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਖਰਲਚਆਾਂ ਿਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿ ਦੇ ਲਿੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।  
 

• ਲਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਕੀ ਵਸ ਿੀ ਿ ੁੰ  ਲਕਸ ੇਬਾਹਰੀ ਏਜੁੰਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਿਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਲਡਟ 

ਰੇਲਟੁੰਗ ਤੇ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਲਰਕਾਰਡ ਿ ੁੰ  ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਛੇ ਸਾਿਾਾਂ ਿਈ ਰੱਲਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਵੱਖ ਲਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ WCB ਦਾਅਵਾ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਬੈਲਿਲਿਟਾਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਿ ਿਾ ਕੀਤੇ ਲਿਆਦਾ-

ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ। 

 

ਇਹ ਪਰਕਾਿਿ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਿ ਕਾਿਿੀ ਸਿਾਹ ਦੇਣਾ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦ ਿਈ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰਸਾ ਕਰਿਾ ਉਲਚਤ 

ਿਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਲਿਿਲਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਿੁੰ  ਿ ਅਤ ੇਲਿਯਮ (The Workers Compensation Act 

and Regulations) ਅਤ ੇWCB ਦੀਆ ਾਂ ਿੀਤੀਆ  ਾਂ ਦੇਖ।ੋ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਲਵਖੇ ਉਪਿਬਧ 

ਹਿ। 
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