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ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ� ਕੋਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ, 

ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਬਮਾਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਦੌਰਾਨ 

ਉਹ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤ ੇਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਦਦ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। 
 
ਇੱਕ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕੰਮ ਦ ੇਸਥਾਨ ਤ ੇਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟ� ਜ� ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਲਈ 

ਕਵਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟਬੋਾ 

(WCB) ਕੋਲ� ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹੋ। 
  
ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਨਹ�, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਨ� � ਵਰਕਰ� ਨੰੂ ਰੱਖਦ ੇ

ਹੋ ਜੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਵੀਿਕ�ਤ ਚਟੋ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੇਮ 

ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰਜ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਵੈਕਲਿਪਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੁਰ�ਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ�, 

ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਪਾਰਟਨਰ�, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ� ਦ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ�, ਜ� ਸਵ-ੈਿਨਯੋਿਜਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਿਜਵ� WCB ਦਆੁਰਾ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਖਰੀਦਦ ੇਹਨ ਉਹ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੀ ਚਟੋ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਉਨ� � 

ਸਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵ� ਅਤ ੇਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ� ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਕਰ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰਨ ਜ� ਆਂਿਸ਼ਕ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਉਨ� � ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 

ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
 

ਮ� ਿਕਵ� ਅਪਲਾਈ ਕਰ� ਜ� ਪਤਾ ਲਗਾਵ� ਿਕ ਕੀ ਮ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹ�? 
 
ਆਪਣ ੇਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� 

ਇੱਕ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਚਲਾ�ਦੇ ਹੋ। WCB ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। 
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ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਿਤਿਨਧ ਬਸ WCB ਅਸੈਸਮ�ਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਨਾਲ (204) 954-4505 ਤ ੇਜ� 

ਕੈਨ� ਡਾ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-855-954-4321, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 4505 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇ

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ�ਗੇ। 

 
ਤੁਸ� ਔਨਲਾਇਨ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਿਵੱਚ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.wcb.mb.ca ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ ਸਾਡੇ 

ਔਨਲਾਇਨ ਇੰਪਲੌਇਰ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼ੇਨ ਅਨੁਰੋਧ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਵਰਕਰਜ਼ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ WCB ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਉਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪੂਰਣ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ 

ਿਵਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਮ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਿਕਹੜ ੇਲਾਭ� ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹ�? 
 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ WCB ਲਾਭ� ਅਤ ੇਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ 

ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵ।ੇ ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
 
• ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

• ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ੇ

• ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ 

• ਸਥਾਈ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ ਅਵਾਰਡ 

• ਿਕੱਤਾਕਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ 

• ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਆਸ਼ਿਰੱਤ� ਲਈ ਲਾਭ। 
 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰਜ਼ੇ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆ�ਦੀ ਹੈ? 
 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਵਰਕਰ� ਦੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦ ੇਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਉਸ 

ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਿਪਛਲੇ ਕਲੇਮ� ਦੀ ਲਾਗਤ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ� 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹੋ। 
 
ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯਿੋਗਕ ਵੰਡ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਦਰ ਨੰੂ WCB ਦਆੁਰਾ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਰਾਹ� ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 

ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਗ 100 ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

http://www.wcb.mb.ca/
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ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਦਰ $1.25 ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸ� $30,000 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤ� 2021 ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚ $375 ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੇਟ ਦੱਸ�ਗੇ ਜਦ� ਤੁਸ� 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 
ਮੈਨੂੰ  ਿਕੰਨੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
 
ਹਰ ਸਾਲ WCB ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਿਨਊਨਤਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਧਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� 

ਿਨਊਨਤਮ ਅਤੇ ਅਿਧਕਤਮ ਿਵਚਕਾਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 2021 ਲਈ, 

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਰਕਮ $26,010 ਅਤ ੇਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ $528,590 ਹੈ। 
 
ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਉਿਚੱਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦ ੇਦੂਜੇ 

ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤ� ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗਣ 

ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਤਹੁਾਡੇ ਲਾਭ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। ਦਜੇੂ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ਼ ਖਰੀਦਣ 

ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਤ� ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸ� ਲੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਿਜਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸ਼ਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵੱਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਜ� ਪ�ਾਈਵਟੇ ਇੰਸ਼ੁਰ�ਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਮ� ਕਵਰਜ਼ੇ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ�? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚਟੋ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ 

ਕਾਰਣ ਰੋਜਾਨ� ਦ ੇਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦ ੇਅਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 

ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵਗੇੋ; ਿਜਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਸਬਤੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

ਪਵੇਗੀ। 
 
ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ ਮ� ਕਵਰਜ਼ੇ ਦੀ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ�? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਤ� ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧ 

ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਿਰਿਨਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੰੂ 

ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ 

ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚਟੋ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, 

ਖਰੀਦ/ਿਰਿਨਊ ਦੇ ਸਮ� 'ਤ ੇਆਪਣੀਆ ਂਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਰੰਭ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ
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ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ 'ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੇ। 2021 ਿਵੱਚ, ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਿਨ�ਜੀ ਕਵਰੇਜ ਦਰ 

$26,010 ਹੈ। WCB ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦ ੇਇੱਕ �ਚ ੇਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ 

ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਖਰੀਦ/ਨਿਵਆਉਣ ਦੇ ਸਮ� 'ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕਮਾਈਆ ਂਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਚਾਲੂ 

ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਵੀਿਕ�ਤ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪ�ਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।  

 

ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਿਕਵ� ਸਾਿਬਤ ਕਰ�? 
 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਿਪਛਲੇ ਇੱਕ ਤ� ਦੋ ਸਾਲ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 

ਦੀਆ ਂਿਰਟਰਨ� ਅਤ ੇਸਮਰੱਿਥਤ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। WCB ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨ� ਡਾ ਰੈਵਿਨਊ 

ਏਜੰਸੀ (CRA) ਜ� ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਲੇਖਾਕਾਰ (CPA) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਤ� ਪ�ਾਪਰ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦ ੇਕਦਾਈ,ਂ WCB ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਲੋੜ 

ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 50% ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ� ਲਈ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ WCB 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ T4 ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ੱੁਧ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਆਮਦਨੀ ਅਤ ੇਕਮੀ/ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖਵ� ਰਕਮ ਨੰੂ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਡੰਗ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 
 
ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 50% ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਿਨਰਦਸ਼ੇਕ� ਲਈ ਆਮਦਨੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

WCB ਕੇਵਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ T4 ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ� ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ� ਲਈ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੱੁਧ 

ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਅਤ ੇਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ੇਦੀ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਵਰਤ� ਲਈ ਲਈਆ ਂ

ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 

 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ‘ਤ ੇ$25,000 ਨ� �ਟ ਵਪਾਰ ਇਨਕਮ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਇੱਕ ਪੰੂਜੀ ਲਾਗਤ ਭੱਤ ੇਦੀ $4,000 ਕਟੌਤੀ ਅਤ ੇ$1,000 ਦੀ ਘਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਪ�ਯੋਗ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ, ਤ� WCB ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ $30,000 ‘ਤ ੇਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। 
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WCB ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆ ਂਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਘੱਟ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:  
 
(1) ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਤੁਸ� ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜ�  

(2) ਆਮਦਨੀਆ ਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ WCB ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
 

ਨ� ਟ: ਜੇਕਰ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਖਰੀਦੀ ਹੈ 

ਜਦ� ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਜ� ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ� ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਨੰੂ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 

ਤ� ਤੁਸ� ਅਨੁਰੋਿਧਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਲੈਵਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਿਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਨਊਨਤਮ ਿਕਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਵਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਆਮਦਨੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� 

ਿਨਊਨਤਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ।  

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ $30,000 ਖਰੀਿਦਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡ ੇਤਨਖਾਹ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ 

ਸੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ $26,010 ਦ ੇਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤ,ੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠ� ਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 

$30,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 

ਹਾਨੀ ‘ਤ ੇਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਿਦਆ ਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸੱਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ‘ਤ ੇਪੂਰਵ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਰ ਜ� ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੈਨ� ਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ‘ਤ ੇਿਮਲਣ 

ਵਾਲੇ ਫਾਇਿਦਆ ਂਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। 

 

ਜਦ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ WCB ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੀ 

ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪ�ਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਮਾਈਆ ਂਨੰੂ 

ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਤ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ�। 
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ਕੀ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰ ੇਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੇਰੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਨੂੰ  

ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਿਤਬੰਧ ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, ਤ� 

ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਰ ਜ� ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੈਨ� ਜਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਸ਼ਤ ਵਜ� 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 40% ਦੀ ਇੱਕ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ 

ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, WCB ਤੁਹਾਡ ੇਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤ ੇਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ�ਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਪਛਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਆਮਦਨੀ $30,000 ‘ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 

ਹਾਨੀ ‘ਤ ੇਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਆਮਦਨੀਆ ਂ($30,000 x 40% = $12,000) ਦ ੇ40% ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵਗੇਾ ਤ� ਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤ� ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਵਜ� ਤੁਹਾਡ ੇ

ਲਾਭ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਤੁਹਾਡੀ $30,000 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚ� $12,000 ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵਗੇਾ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦ ੇ$18,000 ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਮ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ  ਕਦ� ਕਦ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
 
ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� 

ਿਰਿਨਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਿਚੱਤ ਹੈ 

ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਜੇੂ ਸਰੋਤ� 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਜਕੇਰ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹ ੈਜ� ਮ� ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ� ਤ� 

ਮ� ਿਕੰਨ�  ਲਈ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਹੋਵ�ਗਾ? 
 
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਦ ੇਅਪਰੇਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤ� ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦ ੇਸਮ� ਲਈ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ� 

ਤੁਸ� ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 
ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ 
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• ਿਨ�ਜੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪੱਧਰ (2021 ਿਵੱਚ $26,010) 

• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਤੁਸ� ਖਰੀਦੀ ਹੈ 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਆਮਦਨੀਆ ਂ

• ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਿਹਕ ਲਾਭ ਜੋ ਤੁਸ� ਸਮਾਨ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਨੰੂ ਸਮੂਿਹਕ ਲਾਭ 

ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡੇ WCB ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ�ਫੋੈਸ਼ਨਲ ਪ�ਸਿਥਤੀਆ ਂਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਅਸਲ ਭੱਤਾ 

ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। WCB ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਸ਼ੱੁਧ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ��, ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕੇਵਲ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� 

ਦੀਆ ਂਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੀਮਤ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। 
 
2021 ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਿਨ�ਜੀ 

ਕਵਰੇਜ ਦ ੇਲੈਵਲ 

ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦ ੇ90% 'ਤ ੇਲਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ 

ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ 

(ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਅਤ ੇਕਟੌਤੀਆ ਂਤ� ਿਬਨ� 

ਇਕੱਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦੀ 

WCB ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ) 

$ 26,010 (ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਲੈਵਲ) $759 

$ 30,000 $813 

$ 40,000 $1,048 

$ 50,000 $1,278 

$ 60,000 $1,484 

$ 70,000 $1,719 

$ 80,000 $1,936 

$ 90,000 $2,139 

$ 100,000 $2,336 

ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ� ਨੂੰ  ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਮਾਲਕ� ਨੂੰ  ਇੰਪਲਾਇਮ�ਟ ਇੰਸ਼ੁਰ�ਸ (EI) 
ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਿਵਤ EI ਿਕਸ਼ਤ� ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ।  
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ: ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਮਾਲਕ� ਲਈ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਮਾਲਕ� ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  �ਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਿਬਜ਼ਨ� ਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਪਣੀ 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਉਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜ ੋਉਨ� � ਨ�  ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜ ੇਵੀ ਆਪਣੇ ਚਟੋ ਲੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਿਡਉਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਹਨ, ਤ� ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜ ੋਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਦ ੇਲੈਵਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।   
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਤਸੁ� ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਰਾਹ� ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀਆ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਨੀ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।  

 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪਿਹਲ� ਆਪਣੀਆ ਂਆਮਦਨੀਆਂ 

ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� WCB ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਿਨਊਨਤਮ 

ਕਵਰੇਜ਼ ਦ ੇਲੈਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ WCB ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ� ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ� ਖਰੀਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ 

ਦੇ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਹਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ� ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 

ਦਾ WCB ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਕਮਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਿਨਊਨਤਮ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆ ਂਿਨਊਨਤਮ 

ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸਮਾਨ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੁਰ�ਸ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨ� � ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ 

ਸਮੂਿਹਕ ਲਾਭ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ WCB ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 61 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਤ� ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ 

ਲਾਭ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 48 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਮੇਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਦ� ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਤਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੇੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ 

ਉਸ ਸਮਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤ ੇਸਵਚੈਾਿਲਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਿਰਿਨਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� 

ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਕਵਰੇਜ਼ ਦ ੇ

ਵਧੇ ਹੋਏ ਿਨਊਨਤਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਿਨਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ�, ਜੇ ਤੁਸ� 2020 ਲਈ 

ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ($25,290), ਜਦ� 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ 
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ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ ਨਵ� 2021 ਦ ੇਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪੱਧਰ $26,010 ਤੱਕ ਵਧਾ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ਼  ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜ� ਉਸ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ WCB ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 
ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ�ਭਾਵੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ? 
 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਵਰੇਜ਼ ਉਦ� ਤੱਕ ਪ�ਭਾਵੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਜਦ� ਤੱਕ 

WCB ਕਵਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� WCB ਦੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਸੀ। 
 
ਜੇਕਰ ਮਰੇੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  
 
ਆਪਣੀ ਚਟੋ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਚੋਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋਵੋ, ਚੋਟ ਬਾਰੇ WCB ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।  
 
ਤੁਸ� ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ WCB ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ 

(204) 954-4321 ‘ਤੇ ਅਤ ੇਕੈਨ� ਡਾ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-855-954-4321 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

WCB ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼, ਆਸਾਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। 

ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸ� ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ

ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 



 
 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਝਾਵ ਲਈ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ 

ਇਸ �ਪਰ ਇੰਨ ਿਬੰਨ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਦ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ WCB ਪਾਿਲਸੀਆਂ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ wcb.mb.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
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ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ� ਲਾਭ� ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ  ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦ ੇਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਬਾਰੇ 

ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮ ਸਰਿਵਸ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ (204) 954-4321 ਜ� ਟਲੋ ਫ�ੀ  

1-855-954-4321 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਮ�ਟ ਅਸੈ�ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤਸੁ� ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਤ ੇ

‘ਤੇ ਵੀ ਿਲਖ ਸਕਦ ੇਹੋ:  

 
Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services 
Attention: Payments Department 
333 Broadway, Winnipeg, Manitoba  R3C 4W3 
Or email us at: wcb@wcb.mb.ca 
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