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ਸਮੀਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 
 
ਕਲੇਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਕਿਮਤ ਨਾ ਿੋਵੋ, ਪਕਿਲਾਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਕਜਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ ਕਜਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਵੱਚਾਰ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਕਿੋ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਕਿਮਤ ਰਕਿੂੰ ਦੇ ਿੋ, ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿੱਕ ਿੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।   
 
ਮੈਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਖ ਿੱ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? 
 
ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਕਲਿਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਿਆ ਫਾਰਮ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਤੇ ਜਾਂ 
ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੂੰ  204-954-4462 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਰ  
1-855-954-4321 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 
 
ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਵਚ: 

 ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੋਵੇ 
 ਕਾਰਣ ਕਦੱਤੇ ਿੋਣ ਕਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਕਿਮਤ ਿੋਵੋ। 

 
ਤੁਿਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: 

http://www.wcb.mb.ca/
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Review Office 
333 Broadway 
Winnipeg MB  R3C 2X4 
 
ਫੈਕਸ: 204-954-4999 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ 1-877-872-3804 
ਈਮੇਲ: reviewoffice@wcb.mb.ca 
 
ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?  
 
ਕਕਸੇ ਕਾਮੇ, ਕਨਯੋਜਕ ਜਾਂ ਅਕਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਦੀ ਕਲਿਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮੀਕਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲੇਮ 
ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਮੀਕਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ WCB ਸਟਾਫ਼ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਕਜਿਨਾਂ ਕੋਲ 
ਕਾਫੀ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ।  
 
ਸਮੀਖਿਆ ਖ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਕਸੇ ਸਮੀਕਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ  ਸੋਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਕਲੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਮੀਕਿਆ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਕਵੱਚ ਸਮੀਕਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਕਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਿ ਪਰਾਪਤ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਿਨ। ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮੇ, ਕਨਯੋਜਕ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੂੰ ਕਦਆ ਂਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਪਰਾਪਤੀ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਕ ਅਪੀਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਿੈ। ਦ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਅਪੀਲ ਕਵੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ 
ਕਵਕਲਪ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਉਿ ਕਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰਕਕਕਰਆ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

 
ਇੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਿ ਦੇਿਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ 
ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਕਵੱਚਾਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਮੀਕਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਕਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇ। ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਿੀਂ ਇਕੱਠੀ 
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ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਜਿੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਵੱਚਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਵੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲੈ 
ਰਿੀਆਂ ਿੋਣ। 
 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਕਜਿੜਾ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 
ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿਾਕਾ ਕਿੱਚਦਾ ਿੈ। 
 
ਸਮੀਕਿਆ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੱਿਰਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਕਜਿੜਾ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਮਾਮਕਲਆਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ (ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇ, ਤੇ ਕਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸ ਚੀਬਧ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਕਦਨਾਂ 
ਕਵੱਚ ਪ ਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।  
 
ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਨਕਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖਕ ੇਂ ਕਰਾਂ? 
ਅਪੀਲ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਦੀ 
ਇੱਕ ਨਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਿੋ।  

 
ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ, WCB ਫਾਈਲ ਐਕਸੇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨ ੂੰ   
(204) 954-4453 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ 1-855-954-4321 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਪਕਿਲੀ ਨਕਲ ਮੁਫ਼ਤ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿੈ।  
ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਮੇਰੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 
 
ਕਾਮਾ ਸਲਾਿ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਿੈ ਕਜਿੜੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਚਾਿਵਾਨ ਕਾਕਮਆਂ ਲਈ ਿੈ।   
ਟੈਲੀਫੋਨ:  204-945-5787 
406-401 York Ave 
Winnipeg MB  R3C 0P8



 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਆਦਾ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਚਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਚਵਖੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 

01/17 

2017 
ਸਮੀਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ  
ਪੰਨਾ 4 

ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਖਹਮਤ ਨਾ ਹੋ ਾਂ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਕਿਮਤ ਨਾ ਿੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਵੇ, 
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਵੱਚਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ 
ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 
ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤਮ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਿੈ, ਕਜਿੜਾ ਕਕ ਅਪੀਲ ਕਕਮਸ਼ਨ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਕਕ ਅਪੀਲ ਕਕਮਸ਼ਨ WCB ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸਤੁੂੰ ਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਕਾਮਾ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ WCB ਪਾਕਲਸੀ ਕਵੱਚ ਬਧੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
 
ਅਪੀਲ ਕਕਮਸ਼ਨ ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 
ਟੈਲੀਫੋਨ:  204-925-6114/ਫੈਕਸ:  204-943-4393 
ਵੈਬਸਾਈਟ:  www.appeal.mb.ca 
 
ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ  ੀ ਮੇਰੇ ਸ ਾਲ ਹੋਣ? 
 
ਪ੍ੁਨਰਚਵਿਾਰ ਨੀਤੀ (Reconsiderations policy) ਇਥੇ ਚਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.wcb.mb.ca.  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੋ ਕਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਕਲਸੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮੀਕਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਸਵਾਲ ਿੋਣ, ਤਾਂ (204) 954-4462 (ਕਲੈਕਟ), ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੂੰ ਬਰ 1-855-954-4321 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ReviewOffice@wcb.mb.ca.  ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।   
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