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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ (Workers Compensation Board) ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਦਿੱ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਬੰਦਿਤ 
ਕਾਦਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਅਕਤੀ ਜੋ ਦਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਿ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ WCB ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਡੀਿਡ ਕਾਿਾ ਿੰਦਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਡੀਿਡ ਕਾਦਿਆਂ ਲਈ WCB ਪਰੀਿੀਅਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੰਿੇਵਾਰ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ WCB ਤੋਂ ਮਕਹੜੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
WCB ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (Benefits Guide) ਜਾਂ ਚੋਟ ਲਿੱ ਗੇ ਕਾਦਿਆਂ 
ਦੀ ਹੈਂਡਬੁਿੱ ਕ (Injured Workers Handbook) ਦਵਿੱ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। WCB ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ, 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ: http://www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets  
 
ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 
 
ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਦਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਮਦਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।  
 
ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਦਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਦਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਦਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਦਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ 
ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਦਸਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਿਰਿੱਥ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਕਸਿ ਦੀਆਂ ਦਨਯਿਤ ਦਡਊਟੀਆਂ ਜਾਂ ਢੁਿੱ ਕਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਡਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਿੱਥ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਿਦਨੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦਿਲਣ ਵਾਲੇ 
ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਿਦਨ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਵਿੱ ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵਰਦਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

 
ਡੀਮਡ ਕਾਮਮਆਂ ਲਈ ਭੱਤ ੇਮ ੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਮਮਲਣ  ਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ? 
 
ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੁਿੱ ਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
WCB ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਦਨਰਿਾਰਤ ਲੇਬਰ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਸਤ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ ਦਹਸਾਬ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਜਸ ਦਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
  

http://www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets
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ਲੇਬਰ ਪਰਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? 
 
WCB ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਸਿਿੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਕੀਿਤ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਦੂਰੀ 
ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਿੱ ਲ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਕਿਾਈ ਦਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ 
ਦਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਕਿਾਈ ਦਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੀਿੀਅਿ ਦੀ ਰਕਿ ਨੰੂ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਵਰਦਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ WCB ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜ਼ੰਿੇਵਾਰ ਹੈ।  
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਦਕਸਿ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਵਚਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਦਿਆਂ ਲਈ WCB ਦੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ 
ਿਾਨਕ ਲੇਬਰ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। WCB ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਅਸੈਸਿੈਂਟ 
ਸ਼ਦਡਊਲ ਦੇਖੋ।  
 
ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦਰ ਦਾ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਸਤ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਾ ਦਹਸਾਬ ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
 
ਕੁਿੱ ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ x ਲੇਬਰ ਪਰਤੀਸ਼ਿੱ ਤਤਾ = ਕੁਿੱ ਲ ਦਦਹਾੜੀਆਂ 

 
• “ਕੁਿੱ ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ”, ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹਨ ਦਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱ ਦਸਆ ਦਗਆ ਹੈ।  
 
• WCB, “ਲੇਬਰ ਪਰਤੀਸ਼ਿੱ ਤਤਾ” ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਦਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹ ਦਦਹਾੜੀਆਂ ਜੋ ਹਰ 

ਵਰਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 
 

ਕੁਿੱ ਲ ਸਲਾਨਾ ਦਦਹਾੜੀਆਂ (ਦਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਦਸਆ ਦਗਆ ਹੈ) ਤੋਂ ਕੁਿੱ ਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ 52 ਹਫ਼ਦਤਆਂ 
ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 
“ਸ਼ੁੱ ਧ” ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਹਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
 
ਕੁਿੱ ਲ ਆਿਦਨ ਦਾ ਦਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ WCB ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਦਡਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹਸਾਬ-ਦਕਤਾਬ ਕੈਨੇਡਾ 
ਰੈਵੀਦਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਵਿੱਲੋਂ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਦਡਟਾਂ ਤੇ 
ਅਿਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
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ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:  
• ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ,  
• ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP),  
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਿਾ (EI) ਪਰੀਿੀਅਿ, ਅਤੇ 
• ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕਨੰੂਨ ਵਿੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, 
 
ਟੈਕਸ ਕਰੈਦਡਟਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਜੋ ਿੁਢਲੀਆਂ ਦਨੈੱਜੀ ਰਕਿਾਂ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਿਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਰਕਿ (ਸੰਘੀ ਅਤੇ 
ਸੂਬਾਈ ਆਿਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੰੂਨ ਅਿੀਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ), ਦਨਰਭਰ ਬਿੱ ਦਚਆਂ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਦਚਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਦਡਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਿਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦਰਟਰਨ 'ਤੇ ਦਰਪੋਰਟ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। 
 
ਦਿਆਨ ਦਦਓ: ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨੁਿਾਦਨਤ ਰਕਿ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਦਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ, CPP ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ EI ਪਰੀਿੀਅਿ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਦਨਊ ਏਜੰਸੀ (Canada Revenue Agency) ਨੰੂ ਦਦੰਦੇ ਹੋ।  
 
WCB ਦੇ ਲਾਭ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਿਦਨ ਦੁਆਰਾ ਦਨਰਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ 
ਚੁਕੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, WCB ਲਾਭ ਦੇ ਦਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਾਈ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਘਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
  
ਦਜਆਦਾਤਰ ਸਦਥਤੀਆਂ ਦਵਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਡਾ WCB ਫਾਇਦਾ ਦਰ 90% ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਕਿਾਈ ਦੇ ਅਿਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 
2006 ਨੰੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੱਚ ਵਿੱ ਜੀਆਂ ਸਿੱ ਟਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਿਾਈ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ ਔਸਤ ਕਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂ 
ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਦਰ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਿਾਈ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਿਾਈ ਦਾ 100% ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਾਈ ਦੇ ਕੁਲ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ 100% ਦੀ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਔਸਤਨ ਕਿਾਈ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਿ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 
ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਦਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉੱਚ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। 
 
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਦਨਾਂ $24,856 ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੰੂ ਇਸ ਰਕਿ ਦਵਿੱਚ 
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੰੂ $150,000 ਦੀ ਵਿੱ ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ ਬੀਿਾਯੋਗ ਕਿਾਈ ਦੀ ਸੀਿਾ ਹੈ। 
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ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਸ਼ੱਤਤਾ ਨਾਲ ਸਮਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ੁਿੱ ਿ ਕਿਾਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਦਜਸਦਾ ਦਹਸਾਬ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਸੌਪੀਂ ਗਈ ਲੇਬਰ 
ਪਰਦਤਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਸਤ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀਦਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਸਿੀਦਖਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਲ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਔਸਤ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀਦਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਦਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਿਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 
ਦਪਛਲੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਸਤ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀਦਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਦਰ 
ਦਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੀ ਹਫ਼ਤਾ 13 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। 
 
ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 
 
WCB ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਕ ਦੇ ਿਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੱ ਟ-ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਿਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਸੇ ਪਰਤੀਸ਼ਿੱ ਤਤਾ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਦੀ ਆਿਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ।  
 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੱ ਟ-ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਿਦਨ ਦੀ 
ਸਿੀਦਖਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਿੱ ਤੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਿਦਨ ਦੇ ਅਸਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿੱ ਟਾਂ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਦਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ CRA ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਮੈਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਰਮਹੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸਿੇਂ ਲਈ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਦਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਦਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ,CRA ਤੋਂ ਦਪਛਲੇ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦਵਿੱ ਚ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਿਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਟਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ WCB ਨੰੂ ਅਦਿਕਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। WCB, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਿੱ ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 
ਦੀCRA ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕੁਿੱ ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਸਤ ਿਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਿਦਨ ਬਾਰੇ ਦਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਦਿਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਦਹਾੜੀਆਂ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਰੀ ਰਦਹਣਗੇ। 
 



 

 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੇੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਨੰੂਨ ਅਤ ੇਦਵਦਨਯਿ ਅਤ ੇWCB ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ।ੋ ਇਹ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।  
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ਕੀ ਮਜ਼ਦ ਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਮਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਮੀਮਖਆ ਦੇ ਮਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹਨ। 
 
ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਟ-ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਿਦਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੀਦਖਆ ਦੇ ਦਵਸ਼ਾਗੋਚਰ ਹਨ। 
 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਮਕਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂ?  
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਿ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱ ਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਦਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਿ ਸਰਦਵਸ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ (204) 954-4321 ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ 1-855-954-
4321 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇਿੈਂਟ ਅਸੈਸਰ ਜਾਂ ਪੇਿੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।  
 
ਤੁਸੀਂ wcb@wcb.mb.ca ‘ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਿ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੇਲ ‘ਤੇ ਇਿੱਥੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ:  
 
Workers Compensation Board of Manitoba 
Compensation Services 
Attention: Payment Assessor 
333 Broadway, Winnipeg, MB  R3C 4W3 
 
ਿਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਦਨੰਗ ਫਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਡੀਿਡ) 
ਵਰਕਰਜ਼ (Calculation of Earnings for Contract (Deemed) Workers) ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ 
www.wcb.mb.ca/wcb-fact-sheets ‘ਤੇ ਦੇਖੋ। 
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