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ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਡਮਆਂ 
ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਫਾਇਡਦਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? 
 
ਹਾਂ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮਮਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਜਾਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਫਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਮਾਪ ਐਕਟ (The 
Emergency Measures Act) ਦੇ ਤਮਹਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇੱਕ ਕਰਮੀ ਸਮਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੋਮਵੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
 
ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਮਿਆ ਮਵੱਚ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ: 

• ਮਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
• ਆਪਾਤਕਾਲ ਮਡਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 
• ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਮਟੰਗਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਮਨੰਗ ਅਮਿਆਸਾਂ ਮਵੱਚ ਮਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ  

 
ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਮਜਹੜੇ ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (Fire Prevention Act) ਅਧੀਨ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ 
WCB ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਮਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਨਯੋਜਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 
ਮੈਂ ਡਕਹੜੇ ਫਾਇਡਦਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? 
 
ਤੁਸੀਂ WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮਬਮਾਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। 
 
ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਿੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਮਚਆਂ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ 
• ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਆਮਦ ਦੇ ਿਰਚ 
• ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 
• ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਯੋਗਤਾ ਅਵਾਰਡ  
• ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਹੈਮਬਮਲਟੇਸ਼ਨ 
• ਆਕਸਮਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਵੱਚ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ 
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ਮੇਰੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਡਕਸਨ ੰ  ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
 
ਉਹ ਪਰੋਮਵੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ 
ਮੰਮਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਟ ਦੀ ਮਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਿਰੀ ਮਰਪੋਰਟ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਲੇਮਸ ਸਰਮਵਸ ਕੇੇੰਦਰ 204-954-4321 ਤੇ ਜਾਂ 1-
855-954-4321 ਤੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ WCB ਕੋਲ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਡਨਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਡਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਯਮਤ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਿੁੰ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ WCB ਸੱਟ ਮਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ 
ਆਮਦਨਾਂ ਹੋਣ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨਯਮਤ ਮਨਯੋਜਕ, ਮਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਵੈ-
ਰੁਜਗਾਰ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਮਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਸੂਮਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਗਆ 
ਨਾਲ, WCB ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਯਮਤ ਮਨਯੋਜਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਡਦਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ 
ਡਮਲਦਾ? 
 
ਹਾਲਾਂਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਮਜਹਾ ਿੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ 
ਵਰਕਰਜ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (The Workers Compensation Act) ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਮਿਆ ਮਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਡਊਟੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਮਮਲਣਗੇ ਜੋ ਇਸ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧ ਹੋਣਗੇ: 
 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਯਮਤ ਆਮਦਨਾਂ, ਜਾਂ 
• ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਉਦਯੋਮਗਕ ਔਸਤ ਮਜਦੂਰੀ (IAW) ਦਾ ਅੱਧ 

 
2022 ਲਈ IAW $1,011.50 ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ ਹੈ ($52,598 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ); IAW ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੱਸਾ $505.75 
ਪਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ($26,299 ਪਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ)। 
 



 

 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਿਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧਰੇੇ ਿਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਬਾਰੇ ਕਨੰੂਨ ਅਤ ੇਮਵਮਨਯਮ ਅਤ ੇWCB ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਿ।ੋ ਇਹ 
ਦਸਤਾਵੇਜ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
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ਿਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਯਮਤ ਰੁਜਗਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਜਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਅਮਧਆਕਾਰਤ 
ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਮਵੱਚ ਪਰਿਾਵ ਅਧੀਨ IAW ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਮਮਲਣਗੇ  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਡਊਟੀ ਮਨਿਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਮਜਹੜੇ ਿੱਤਾ ਹਾਨੀ 
ਫਾਇਦੇ ਮਮਲਣਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 90% ਜਾਂ IAW ਦਾ 90% ਦੋਵਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਮਜਹੜਾ ਵੀ ਮਜਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। 
 
WCB ਮਸਰਫ਼ ਿੱਤਾ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਕਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨਾਂ ਮਵੱਚ ਹਾਨੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, WCB ਮਜਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਮਦਆਂ ਦਾ ਿੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  
 
ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਡਨਯਮਤ ਡਨਯੋਜਕ ਤੋਂ ਡਿਮਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 
 
WCB ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨਯਮਤ ਮਨਯੋਜਕ ਤੋਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਮੁਆਵਜੇਯੋਗ ਸੱਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਬਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ। 
 
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਨਯਮਤ ਡਨਯੋਜਕ ਤੋਂ ਡਿਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਡਮਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੰ  
ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂ? 
 
ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜੇਯੋਗ ਸੱਟ ਲਈ WCB ਪਮਹਲਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਯੋਜਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਜਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਿਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਮਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮਬਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਲਾਿਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਨਮ ਨਾ ਡਹਸਾਿ-ਡਕਤਾਿ: 
 
ਕੁਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵੇਿੋ ਮਜਸਨੰੂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮਮਆਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਫਾਇਦੇ ਮਹਸਾਬ-
ਮਕਤਾਬ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


