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ਆਮਦਨੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੈਵਨਵਿਟ 
 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ WCB ਦਾਅ ੇ ਬਾਰੇ ਿੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਇਨਕਮ ਅਸਿਿਟੈਂਿ (ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ) ਉਿ ਿਰੂਤ ਸ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ ਿੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅ ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ 
ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ WCB ਦਾਅ ਾ ਿ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 
ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਿੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ ਉਿ ਦਾ  ਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਤਹੁਾਨੂੂੰ  ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਇੂੰ ਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਡਂ ਇਨਕਮ ਅਸਿਿਟੈਂਿ ਆਸਫਿ ਸ ਖੇ  ੇਜ ਅਿਾਇਨਮੈਂਟ ਸਰਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਆਪਣੇ WCB ਬੈਸਨਸਫਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਤਿੁੀਂ ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾ ਾਰ 
WCB ਬੈਸਨਸਫਟ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪੈਿੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅ ਾ ਿ ੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੈੱਕ ਸਮਲੇਗਾ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਉਿ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪੈਿੇ ਸਮਲਦੇ ਹਨ ਸਜੂੰ ਨੇ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  WCB 
ਬੈਸਨਸਫਟਾਂ ਤੋਂ ਸਮਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਹੁਾਡੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦਾ(ਦੇ) ਚੈੈੱਕ ਘਟਾ ਦੇ ਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ 
ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਦਾ  ਾਪਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਿੱ ਕ  ਾਰੀ ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਦਾ 
 ਾਪਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅ ਾ ਜਾਰੀ ਰਸਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ WCB 
ਬੈਸਨਸਫਟ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ। 

 



 

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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ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ WCB ਦਾਅ ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿੇ  ੀ ਿਮੇਂ ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਇਿ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਐਡਸਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਕੇਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ  
ਕਾਲ ਕਰਕੇ WCB ਨੂੂੰ  ਇਿ ਦੀ ਤੁਰੂੰ ਤ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ  ਰਕਰ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਸਕ ਤੁਿੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਸਨਸਫਟਾਂ 
ਲਈ ਦਰਖਾਿਤ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 
ਕੀ ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਵਨਵਿਟ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਕਈ  ਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਸਨਸਫਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ 
ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਿਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਉਿ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਸਨਸਫਟਾਂ ਸ ਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੈਸਨਸਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਇੂੰ ਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਡਂ ਇਨਕਮ ਅਸਿਿਟੈਂਿ ਆਸਫਿ ਨਾਲ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਸਕ ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅ ੇ ਤੇ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਅਿਰ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਸਜਊਡੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਕੇਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ 
ਸ ੂੰ ਨੀਸਪਗ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1-855-954-4321 ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੋਸ ਨਸ਼ੀਅਲ ਇੂੰ ਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਡਂ ਇਨਕਮ ਅਸਿਿਟੈਂਿ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਿੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 
ਆਮਦਨ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਹਰ ਜਾਂ ਸਮਊਂਿੀਪਲ ਇਨਕਮ 
ਅਸਿਿਟੈਂਿ ਦਫਤਰ ਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
 


