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T5007 ਕੀ ਹੈ? 
 
T5007 ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਵੱਚ ਖਾਸ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਇਜਦਆਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਲੁੰ ਡਰ ਸਾਲ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।   

 
ਕੀ WCB ਫਾਇਿੇ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਿਨਾਂ ਹ ੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ? 
 
WCB ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਯੋਗ ਆਮਦਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਜਕ, T5007 ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਧ ਆਮਦਨ ਜਵੱਚ ਿੋੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ ਕਈ ਕਰ ਕਰੇਜਡਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਫਾਇਦੇ, GST ਕਰੇਜਡਟ, ਅਤੇ ਗਾਰੁੰਟੀਸ਼ੁਦਾ 
ਆਮਦਨ ਸੁੰਪ ਰਕ ਦੇ ਜਹਸਾਬ-ਜਕਤਾਬ ਲਈ ਵਰਜਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
T5007 ਦ ਿੱ ਚ ਦਕਹੜੇ ਫਾਇਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੁੰ ਿੇ ਹਨ? 
 
T5007 ਜਵੱਚ ਅੱਗੇ ਜਦੱਤੇ ਫਾਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

 ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ  
 31 ਿਸੁੰ ਬਰ, 1991 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ  ਾਲੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਅ ਾਰਡ ਨ ੁੰ  ਛਿੱ ਡ 

ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਇਦੇ 
 ਖਾਸ ਵਾਧ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ (SAC) 
 ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਭ (ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉੱਕਾ ਪੱੁਕਾ ਭੁਗਤਾਨ) 

 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਈ ਉੱਕਾ ਪੱੁਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮ ਹ ਿੀਵਨ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ T5007 
ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਲ ਜਵਭਾਗ ਏਿੁੰ ਸੀ ਕਰ ਜਨਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਕ T5007 ਜਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਜਮਤੀ ਤੇ ਅਧਾਜਰਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
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ਿੇਕਰ ਜਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਹਾਨੀ ਨ ੁੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ T5007 ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
ਕੀ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਦਗਆ ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਦਨਯੋਜਕ T5007 ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ? 
 
ਚਾਹੇ WCB ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਯੋਿਕ ਨ ੁੰ  ਫਾਇਦੇ ਜਦੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਯੋਿਕ 
ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਜਦੁੰ ਦਾ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨ ੁੰ  T5007 ਜਮਲੇਗਾ।  
 
ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਦਨਯੋਜਕ ਮੈਨ ੁੰ  ਭ ਗਤਾਨ ਕਰਿਾ ਦਰਹਾ ਦਜਹੜਾ ਦਕ WCB ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਾਪਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਿੇ ਦ ਰ ਧ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਫੇਰ  ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਰਟਰਨ ਤੇ T5007 ਿੀ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ? 
 
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਯੋਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਸਕਲ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕਸ 77 ਜਵੱਚ ਜਰਕਾਰਡ 
ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  T4 ਵੀ ਜਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ T5007 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ T4 ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਜਰਟਰਨ 
ਜਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 
ਸਾਲ ਿਰਦਮਆਨ ਮੇਰੇ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਦਿਆਿਾ ਕਲੇਮ ਹਨ। ਮਨੈ ੁੰ  ਦਸਰਫ਼ T5007 ਹੀ ਦਕਉਂ ਦਮਦਲਆ ਹੈ? 
 
WCB ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮਾਂ ਲਈ ਜਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ T5007 ਿਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਾਏ ਜਕ ਹਰ ਕਲੇਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 
T5007। ਇੱਕ T5007 ਿਾਣਕਾਰੀ ਭੇਿੀ ਰਕਮ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਕਈ ਕਲੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।  

 
ਮੈਨ ੁੰ  T5007 ਕਿੋਂ ਦਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੁੰ  ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਨਕਲ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 
 
T5007 ਤੁਹਾਨ ੁੰ  28 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 7 ਮਾਰਚ ਤਕ ਡਾਕ ਜਵੱਚ 
ਆਪਣੇ T5007 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਜਮਤੀ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ T5007 ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਕਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪੱੁਛਜਗੱਛ ਲਾਈਨ (204) 954-4922 ਤੇ ਿਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੁੰ ਬਰ 1-
855-954-4321 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 



 

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। 
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ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ T5007 ਦ ਿੱ ਚ ਦਿਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ੇ? 
 
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ T5007 ਜਵੱਚ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪੱੁਛਜਗੱਛ 
ਲਾਈਨ (204) 954-4922 ਤੇ ਿਾਂ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੁੰ ਬਰ 1-855-954-4321 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 
ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਰਟਰਨ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ CRA ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੁੰ  ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱੁਛਜਗੱਛ ਲਾਈਨ 1-800-959-8281 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।   
 
ਇੱਕ ਜਨਯੋਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ T4 ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ CRA ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੁੰ  ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱੁਛਜਗੱਛ ਲਾਈਨ  
1-800-959-5525 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।  

 
 


