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ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ
ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਵਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਵਲਆ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਫੈਸਵਲਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ WCB ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ
ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਵਵਆਜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਰ ਵਨਰਧਾਰਨ, ਇਿੱ ਕ ਆਵਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ,
ਲਾਗਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਿੱ ਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿੱ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ
ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸਵਹਮਤੀ ਨੂੰ ਵਲਵਿਤ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:
WCB Assessment Committee
333 Broadway
Winnipeg MB R3C 4W3
ਫੈਕਸ: (204) 954-4900
ਕਨੇਿਾ ਵਵਿੱ ਚ ਟੋਲ - ਫਰੀ ਫੈਕਸ: -866-245-0796
ਤੁਹਾਿੇ ਵਲਵਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਤਾ ਨੂੰਬਰ, ਮੁਿੱ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਵਮਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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WCB ਨੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੌ ਣ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਵਨਵਧ (ਪਰਤੀਵਨਵਧ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ), ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ
ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ?
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਵਲਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪੁਨਵਵਚਾਰ ਪਿੱ ਧਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾ ਵਵਭਾਗ
ਤੋਂ ਵਤੂੰ ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਮਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਨਰਪਿੱ ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਿੱ ਿਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਿੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਾਿੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਾਰੇ
ਸਵਚਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਵਿਆ ਵਵਿੱ ਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਮੁਿੱ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਵਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਿੱ ਗੇ ਜਾਂਚ
ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਵਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲਵਿਤ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇਗੀ।
ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਵੱ ਚ ਕਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਵਵਿੱ ਚ-ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Iਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਕ
ਅਪੀਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ (204) 9256 0 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ (204) 943-4393 ਤੇ ਫੈਕਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨੂੰ ਪਵਹਚਾਨਣਾ
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਿੀ ਅਪੀਲ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ, ਵਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ
ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਵਣਆ, ਜਾਂ ਦੇਵਿਆ, ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਗਿੱ ਲ ਵਜਸ ਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਰਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ
ਐਕਟ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ WCB ਪਾਵਲਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੂੰ ਵਨਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਦੀ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, WCB ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾ ਵਵਭਾਗ ਨੂੰ (204) 9544505 ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਿਾ ਵਵਿੱ ਚ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਵਿੱ ਚ -855-954-432 ਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਆਦਾ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਨੂੰ 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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