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ਮੈਡੀਕ ^acਇਤc ਵ\ਭcਗ WCB ਮੈਡੀਕ ^acਇਤc ਵ\ਭcਗ
WCB ਮੇਰੇ ਵਫ ਦੀ ਰਵਕਵਰਆ ਵਕ\ ਕਰਦc aੈ?
WCB ਮੈਡੀਕ ^acਇਤc ਵ\ਭcਗ ਪ੍ਕਿਕਿਆ\ਾਂ ਿa_ਾਃ ਭੁਗਤaਨ ਿਿਦa _ੈ ਕ^_ਤ ^ਹ ਭaੀ ਪ੍ਦaਨ ਿਿਨ
\aਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਿੀ ਆਪ੍ੂਿਤੀ ਿਿਨ \aਕੀਆਂ ਨਹੂ ਮ_ੀਨੇ ਕ\ਿੱ ਚ ਦੋ \aਿ (ਭੁਗਤaਨ ਮ_ੀਨੇ ਦੀ ੀਿੱਗਭਿੱ ਗ 15\ਾਃ
ਅਤੇ 30\ਾਃ ਤaਿੀਖ਼ ਨਹੂ ਜਾਂ ਇ_ਨਾਂ ਦੇ ਆ^ਪ੍a^ ਜaਿੀ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ _ਨ ਅਤੇ ਅਗੀੇ ਿaਿੋਬaਿੀ ਕਦਨ ਡaਿ ਿa_ਾਃ
ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ _ਨ)।
ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ੈਕ^ਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ^ਟੇਟਮਾਅਟ ਤੁ_aਡੇ ਚੈੈੱਿ ਦੇ ਨaੀ ਭੈਜ ਜਾਂਦੀ _ੈ; ਜੇ ਤੁ_aਨਹੂ ਆਪ੍ਣa ਭੁਗਤaਨ ਡaਇਿੈਿਟ
ਕਡਪ੍ੌਕਿਟ ਿa_ਾਃ ਕਮੀਦa _ੈ, ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ੈਕ^ਆਂ ਦੀ ^ਟੇਟਮਾਅਟ ਉ^ \ੇੀੇ ਡaਿ ਿa_ਾਃ ਭੇਜੀ ਜa\ੇਗੀ ਜਦਾਆ ਤੁ_aਡੀ
ਜਮਹਾਂ ਿੀਤੀ ਿਿਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਕਿਕਿਆ _ੋ ਜa\ੇਗੀ। ਪ੍ੈ^ੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ^ਟੇਟਮਾਅਟ ਕ\ਚ
ਿੱ ਇ^ ਬaਿੇ \ੇਿ\ੇ _ਹ ਦੇ
ੁ _ਨ ਕਿ ਿੀ
ਭੁਗਤaਨ ਿੀਤa ਕਗਆ ^ੀ; ਇ^ ਜaਣਿaਿੀ ਨਹੂ ਤੁ_aਡੇ ਕਿਿaਿਡਾਂ ਨaੀ ਕਮੀaਉਣ ੀਈ \ਿਕਤਆ ਜa ^ਿਦa _ੈ।
ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਿਿਮ ^ਟੇਟਮਾਅਟਾਂ ਨਹੂ ^ਹ ਭaੀ ਿੇ ਿਿੱ ਖੋ ਦੋ ^aੀ ੀਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਿਿaਿਡ
ੀਈ।
ਮੈਨਖ਼ ਆਣੇ WCB ਨਖ਼ ਭੇਜੇ ਵਫ ਵ\ਿੱ ਚ ਵਕaੀੀ ਜcਣਕcਰੀ ]cਮ ਕਰਨੀ ਚcaੀਦੀ aੈ?
ਇਿ^aਿ ਕਬੀਾਂ, ਅਤੇ ^ਮਾ ਕ^ਿ ਅਤੇ ਕਬੀਿੁੀ ^_ੀ ਭੁਗਤaਨਾਂ ਨਹੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣaਉਣ ੀਈ, WCB ਨਹੂ ਤੁ_aਡੇ ਕਬੀਾਂ
ਕ\ਿੱ ਚ ਅਗੇ
ਿੱ ਕਦਤੀ
ਿੱ ਜaਣਿaਿੀ ਦੀ ੀੀ
ੋ _ਦੀ
ਹ ੁ _ੈ:
ਜੇਿਿ ਤੁ^ਾਃ ਇਿੱ ਿ ਵ^aਤ^ਖ਼ ਭc ੇ]ੇ\ਰ _ੋ:


ਮੌਜੂਦa ਿੀੇ ਮ ^ਹ ਕਖਆ



^ਿੱ ਟ ੀਿੱਗੇ ਿaਮੇ ਦa ਨਾਂ, ਜਨਮ ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਡaਿ ੀਈ ਪ੍ਤa



^ਿੱ ਟ ਦੀ ਕਮਤੀ, ਕਨਦaਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ^ਿੱ ਟ ਦa ਖੇਤਿ



ਿੁਿਗaਿਦaਤa ਦa ਪ੍ੂਿa ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤa



ਕਬੀ ਦੀ ^ੇ\a ਦੀ ^_ੀ ਕਮਤੀ



]ੁੀਿ ਿੋਡ ਅਤੇ ੀaਗੂ ਫੀ^
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WCB ਦa ਖaਤa ਨਹਬਿ, ਪ੍ਤੇ, ੁੋਨ ਅਤੇ ਫੈਿ^ ਨਹਬਿ, ਅਤੇ _^ਤaਖ਼ਿ ਦੇ ^ਮੇਤ

ਡaਿਟਿਾਂ ਅਤੇ ਿaਇਿੋਪ੍ੈਿਟਿਾਂ ਦੇ ੀਈ ^aਡੇ ਨ\ ^ਧaਿਨ ਕਬਕੀਹਗ ਫaਿਮ ੀਈ ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ^aਡੀ \ੈਬ^aਈਟ
www.wcb.mb.ca/resources/healthcare-form ਤੇ ਜaਉ।
\ਿਤਮaਨ ਕ\ਿੱ ਚ WCB ਮਨੀਟੋਬa _ੈੀਥ ਦੁਆਿa ਜaਿੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਫੀ^ ਗaਈਡ/ਿaਿਜਿਮ ਦੀ ਪ੍aੀਣa
ਿਿਦa _ੈ। ਡaਿਟਿ ਅਤੇ _^ਪ੍ਤaੀਾਂ ਦੇ ਿੇਟਾਂ ਦa ਭੁਗਤaਨ ਅਹ ਤਿ-^ੂਬaਈ ਕਬਕੀਹਗ ਿੇਟਾਂ ^ਮੇਤ, ਮਨੀਟੋਬa
ਕਫਜੀਕ^ਅਨ ਦੇ ਮੈਨੂਅੀ ਦੇ ਅਨੁ^aਿ ਿੀਤa ਜਾਂਦa _ੈ।
ਜੇਿਿ ਤੁ^ਾਃ ਇਿੱ ਿ ਵਪਵਿਥੇਰੇੀ ਕੀਵਨਕ _ੋ:


ਮੌਜੂਦa ਿੀੇ ਮ ^ਹ ਕਖਆ



^ਿੱ ਟ ੀਿੱਗੇ ਿaਮੇ ਦa ਨਾਂ, ਜਨਮ ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਡaਿ ੀਈ ਪ੍ਤa



^ਿੱ ਟ ਦੀ ਕਮਤੀ, ਕਨਦaਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ^ਿੱ ਟ ਦa ਖੇਤਿ



]ੁਿੂਆਤੀ ਅਤੇ ਬaਅਦ \aੀੀਆਂ ਮੁੀaਿaਤਾਂ ਦੀ ਕਮਤੀ



ਟੈਕਿਫ ਿੋਡ/ਕ\\ਿਣ ਅਤੇ ੀaਗੂ ਫੀ^ਾਂ



WCB ਦa ਖaਤa ਨਹਬਿ, ਪ੍ਤੇ, ੁੋਨ ਅਤੇ ਫੈਿ^ ਨਹਬਿ, ਅਤੇ _^ਤaਖ਼ਿ ਦੇ ^ਮੇਤ

ਜੇਿਿ ਤੁ^ਾਃ ਇਿੱ ਿ ਵ\ਕਰੇਤc _ੋ (ਉਦa_ਿਨ ੀਈ ^ਪ੍ੀaਈ ਿਹ ਪ੍ਨੀਆਂ, ਪ੍ੇ]a\ਿ ^ੇ\a, ^ਿੂੀ, \ਗੈਿa)


ਮੌਜੂਦa WCB ਿੀੇ ਮ ^ਹ ਕਖਆ



^ਿੱ ਟ ੀਿੱਗੇ ਿaਮੇ ਦa ਨਾਂ ਅਤੇ ਡaਿ ੀਈ ਪ੍ਤa



ਕਬੀ ਦੀ ^ੇ\a ਦੀ ^_ੀ ਕਮਤੀ



ਕਬੀ ਦੀਆਂ ^ੇ\a\ਾਂ ਬaਿੇ ਪ੍ੂਿੀ ਜaਣਿaਿੀ, ੀaਗੂ ਫੀ^ਾਂ ^ਮੇਤ



WCB ਦa ਖaਤa ਨਹਬਿ, ਪ੍ਤੇ, ੁੋਨ ਅਤੇ ਫੈਿ^ ਨਹਬਿ, ਅਤੇ _^ਤaਖ਼ਿ ਦੇ ^ਮੇਤ

ਜੇ ਤੁ^ਾਃ ^ੁਣਨ ]ਿਕਤ ਕ\ਿੱ ਚ ਿਮੀ ^ਬਹ ਧੀ ਿੀੀਕਨਿ _ੋ ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ^aਡੇ ਕ_ਅਕਿਹ ਗ ੀੌ ^ ਕਬਕੀਹਗ ਕਬੀ ਦੀ
\ਿਤਾਆ ਿਿੋ ਜੋ www.wcb.mb.ca/resources/healthcare-form ਤਾਆ ਕਮੀ ^ਿਦa _ੈ।
ਜੇਿਿ ਤੁ^ਾਃ ਿੋਈ ਪcਰਮੇ^ੀ _ੋ:
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ਮੌਜੂਦa WCB ਿੀੇ ਮ ^ਹ ਕਖਆ



^ਿੱ ਟ ੀਿੱਗੇ ਿaਮੇ ਦa ਨਾਂ ਅਤੇ ਡaਿ ੀਈ ਪ੍ਤa



ਤਜ\ੀਿ ਿੀਤੀ ਦ\aਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਤੀ



ਦ\aਈ ਦa ਨaਮ, DIN ਅਤੇ ਮaਤਿa



ਤਜ\ੀਿ ਿਿਤa ਡaਿਟਿ ਦa ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤa



ਤਜ\ੀਿ ਿੀਤੀ ਦ\aਈ ਦੀ ੀaਗਤ



WCB ਦa ਖaਤa ਨਹਬਿ, ਪ੍ਤੇ ਅਤੇ ੁੋਨ ਅਤੇ ਫੈਿ^ ਨਹਬਿ ਦੇ ^ਮੇਤ

ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ^ੇ\a ਦੇ ਮ_ੀਨੇ ਅਨੁ^aਿ _ਿੇਿ WCB ^ਿੱ ਟ ੀਿੱਗੇ ਿaਮੇ ੀਈ \ਿੱ ਖਿa ਫaਈੀ ਿਿ।ੋ
ਮੇਰੇ ਰca ਇਿੱਕ ਵਫ ਦੁਫcਰc ਵਦਿੱ ਤੇ ਜcਣ ਤ ਵa ਮਨ
ੈ ਖ਼ ਵਕਖ਼ ਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕਣc ਚcaੀਦc aੈ?
WCB ਦa ਟੀਚa ਕਬੀ ਦa ^ਮਾ ਕ^ਿ ਭੁਗਤaਨ ਿਿਨa _ੈ; ਕਬੀ ਪ੍aਪ੍ਤ ਿਿਨ ਤਾਆ ਬaਅਦ 30 ਿaਿੋਬaਿੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ

ਅਹ ਦਿ ਕਬੀਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਕਿਕਿਆ ਿਿਨ ਦੀ ਪ੍ੂਿੀ ਿੋਕ]] ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ _ੈ। ਫੇਿ \ੀ, ਜੇਿਿ ਤੁ_aਨਹੂ ਿੋਈ ਕਬੀ ਦੁਬaਿa
ਜਮa ਿਿਨa _ੋ\ੇ, ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ WCB ਨਹੂ ਮੂੀ ਿੂਪ੍ ਕ\ਿੱ ਚ ਕਬੀ ਜਮਹa ਿਿaਉਣ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤਾਆ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 45

ਕcਰੋਫcਰੀ ਵਦਨ ਤਿ ਉਡੀਿ ਿਿ।ੋ ਜੇਿਿ ਤੁ^ਾਃ ਿੋਈ ਕਬੀ ਦੁਬaਿa ਜਮa ਿਿ\a ਿ_ੇ _ੋ, ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਕਬੀ ਤੇ “ਓ\ਿ-ਕਡਊ” ਜਾਂ “ਿੀ-^ਬਕਮ]ਨ” ਕੀਖੋ ਅਤੇ ਅ^ਾਃ ਪ੍ੂਿੀ ਿੋਕ]] ਿਿਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁ_aਡੇ ਕਬੀ ਦੀ ਫੌਿਨ
^ਮੀਕਖਆ ਿੀਤੀ ਜa\ੇ।
WCB ਤ ਵਕaੀੀਆਂ ^ੇ\c\ ਦੀ ਰ\-ਆਵਗਆ ੈ ਣੀ ਦੀ aੈ?
ਕਫਕਜਓਥੈਿੇਪ੍ੀ, ਿaਈਿੋਪ੍ੈਿਕਟਿ ਇੀaਜ, ਅਤੇ ^ਿਜਿੀ ੀਈ ^ੇ\a\ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਿ\-ਆਕਗਆ ਕਨਿਣaਇਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਿੇ^ ਮੈਨੇਜਿ ਤਾਆ ੀੈ ਣੀ ਪ੍ਾਅਦੀ _ੈ। ਜਦਾਆ ]ਹ ਿa _ੋ\ੇ, ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ਕਨਿਣaਇਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੇ^ ਮੈਨੇਜਿ ਨaੀ ਚਿਚa
ੀਈ ਕ^ਧੇ ^ਹ ਪ੍ਿਿ ਿਿ।ੋ
WCB ਨਖ਼ ਵਫ ਭੇਜਣ ਤ ਵa ਮ ਵਕਖ਼ ਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰ?
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ਮੈ
ਮੈਡ
ਡੀਕ
ੀਕ ^acਇਤc
^acਇਤc ਵ\ਭcਗ
ਵ\ਭcਗ ਨ
ਨਖ਼ ਖ਼ ਵਫ
ਵਫ ਜਮc
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ਖ਼ਨc
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ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ WCB ਨਹੂ ਤੁਿਹਤ ਜਾਂ ਕਨਯਕਮਤ ਿaਿਜਿਮ ਆਧaਿ ਤੇ ਕਬੀ ਭੇਜੋ। ਡaਿਟਿ ਨaੀ ਿaਮੇ ਦੀ ਕਪ੍ਛੀੀ
ਮੁੀaਿaਤ ਕਮਤੀ ਤਾਆ 12 ਮaੀਨੇ ਫcਅਦ, ਜਾਂ ਘਟਨa ਤਾਆ ਬaਅਦ ਿaਮੇ ਦੇ ਿਹ ਮ ਤੇ ਮੁੀਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤਾਆ 12 ਮaੀਨੇ
ਫcਅਦ (ਕਜ_ੀa \ੀ ^ਮਾਂ ਘਿੱ ਟ _ੋ\ੇ) WCB ਿa_ਾਃ ਕਿ^ੇ \ੀ ਕਬੀ ਤੇ ਪ੍ਕਿਕਿਆ ਨ_ਾਃ ਿੀਤੀ ਜa\ੇਗੀ।

ਇ_ ਪ੍ਿa]ਨ ਆਮ ਜaਣਿaਿੀ ੀਈ _ੈ। ਇ^ ਦa ਉਦੇ] ਿaਨਹੂਨੀ ^ੀa_ ਦੇਣa ਨ_ਾਃ _ੈ ਅਤੇ ਉ^ਦੇ ੀਈ ਇ^ ਉੱਪ੍ਿ ਭਿੋ^a ਿਿਨa ਉਕਚਤ
ਨ_ਾਃ _ੈ। ਕਿਆਦa ਕਨ]ਕਚਤ ਜaਣਿaਿੀ ੀਈ \ਿਿਿ ਮੁਆ\ਿa ਿaਨਹੂਨ ਅਤੇ ਕਨਯਮ (The Workers Compensation Act

and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇ_ ਦ^ਤa\ੇਿ WCB ਦੀ \ੈਬ^aਈਟ wcb.mb.ca ਕ\ਖੇ ਉਪ੍ੀਬਧ
_ਨ।
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ਡੀਕ
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_ੋਿ ਜaਣਿaਿੀ ੀਈ, ਿaਮa ਮੁਆ\ਿa ਐਿਟ (The Workers Compensation Act) ਦੇ ^ੈਿ]ਨ 27(14)
ਤਾਆ _\aੀa ੀਓ, ਕਜ_ੀa http://www.wcb.mb.ca/the-workers-compensation-act-andregulations ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜa ^ਿਦa _ੈ।
ਜੀ.ਐ^.ਟੀ. ਤ ਛੋਟ
ਜੀ.ਐ^.ਟੀ/ਐਚ.ਐ^.ਟੀ ਦੇ ਉਦੇ]ਾਂ ੀਈ ਪ੍ੋਕ\ਹ ^ੀਅੀ ਿaਊਨ ਅਹ ਬਿੇੀa ਤਕ_ਤ \ਿਿਿਿ ਿਹ ਪ੍ਨ^ੇ]ਨ ਬੋਿਡ
ਨਹੂ ]aਕਮੀ ਿੀਤa ਕਗਆ _ੈ, ਅਤੇ, ਇਹ ਝ _ੀ \^ਤੁਆਂ ਅਤੇ ^ੇ\a\ਾਂ 'ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਿਿਾਂ ਤਕ_ਤ ਨ_ਾਃ ਆਉਂਦੀਆਂ।
^\c aਨ?
ਭੁਗਤaਨਾਂ ^ਬਹ ਧੀ ਕਿ^ੇ \ੀ ਪ੍ਿੱ ੁਛਕਗਛ ੀਈ, ਕਿਿਪ੍a ਿਿਿੇ ^aਡੇ ਿੀੇ ਮ ^ਿਕ\^ ^ਾਅਟਿ ਨaੀ 204-954-4321
ਜਾਂ ਟੋੀ-ਫੀ ਨਹਬਿ 1-855-954-4321 ਤੇ ^ਹ ਪ੍ਿਿ ਿਿ।ੋ

ਇ_ ਪ੍ਿa]ਨ ਆਮ ਜaਣਿaਿੀ ੀਈ _ੈ। ਇ^ ਦa ਉਦੇ] ਿaਨਹੂਨੀ ^ੀa_ ਦੇਣa ਨ_ਾਃ _ੈ ਅਤੇ ਉ^ਦੇ ੀਈ ਇ^ ਉੱਪ੍ਿ ਭਿੋ^a ਿਿਨa ਉਕਚਤ
ਨ_ਾਃ _ੈ। ਕਿਆਦa ਕਨ]ਕਚਤ ਜaਣਿaਿੀ ੀਈ \ਿਿਿ ਮੁਆ\ਿa ਿaਨਹੂਨ ਅਤੇ ਕਨਯਮ (The Workers Compensation Act

and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇ_ ਦ^ਤa\ੇਿ WCB ਦੀ \ੈਬ^aਈਟ wcb.mb.ca ਕ\ਖੇ ਉਪ੍ੀਬਧ
_ਨ।
01/18

