
 

2021 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆ  ਂਲਈ ਫਾਇਦ ੇਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦਾ 

ਨਮੂਨਾ 

 
ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਿਕ WCB 

ਇਹਨ� ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਦੀ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਕਵ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ� 

ਲਈ ਕੁਝ ਨਮੂਨਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵੇਖੋ। 

   

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜੇ ਸਮ� ਲਈ ਆਮਦਨ� ਿਵੱਚ ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (24 ਜੋੜੇ ਗਏ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਧੀਨ), ਤੁਹਾਡੇ 

ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਧ ਤ� ਵਧ ਹੋਵੇ:    

      

• ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਔਸਤ ਭੱਤੇ (IAW) ਦਾ 1/2, ਜ�     

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਲ ਆਮਦਨ�।    

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਆਮਦਨ� ਿਵੱਚ ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਾਤਕ ਸੱਟ� ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਦ� 

ਤੁਸ� ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 

ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਭੱਤਾ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਿਮਲਣਗੇ ਉਸ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਜਹੜਾ ਵਧ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਹੋਣਗੇ:         

• ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (IAW), ਜ�      

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਸਲ ਆਮਦਨ�। 

 

1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟ� ਲਈ, ਿਨਯਮਤ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧ ਤ� 

ਵਧ ਬੀਮਾਯੋਗ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ।  
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ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

 

• 2021 ਲਈ ਉਦਯੋਿਗਕ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (IAW) ਦਾ 1/2: $25,288.90  

• 2021 ਲਈ ਉਦਯੋਿਗਕ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (IAW) ਦਾ 1/2: $50,577.80  

 

ਇਕੱਲਾ ਿਜਸਦਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਤ ਨਹ� 

 
 ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੁੱ ਲ ਹਫਤੇਵਾਰ 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

100% ਸ਼ੁਧ 

ਅਸਲ 

(ਹਫਤੇਵਾਰ) 

90% ਸ਼ੁਧ  

ਸੁਰੱਿਖਅਤ  

(ਹਫਤੇਵਾਰ)* 

100% ਸ਼ੁਧ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

(ਹਫਤੇਵਾਰ)* 

½ ਉਦਯੋਿਗਕ 

ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
(IAW) 

$0 - $25,288.90    $486.33    $390.28    ਲਾਗੂ ਨਹ� $374.16 

ਪੂਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ 

ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
(IAW) 

$50,577.80    $972.65   $725.01    $634.46 ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ 
 

$25,000  $480.77  $390.28    ਲਾਗੂ ਨਹ� $374.16 

$62,000  $1,192.31  $864.73 $754.90 ਲਾਗੂ ਨਹ� 

 

 



 

 

01/19 

2021 
ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ 

ਪੰਨਾ 3 

ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਆਸ਼ਰਤ ਿਵਅਕਤੀ 

 
 ਕੁੱ ਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੁੱ ਲ ਹਫਤੇਵਾਰ 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

100% ਸ਼ੁਧ ਅਸਲ 

(ਹਫਤੇਵਾਰ) 

90% ਸ਼ੁਧ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

(ਹਫਤੇਵਾਰ)* 

100% ਸ਼ੁਧ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

(ਹਫਤੇਵਾਰ)* 

½ ਉਦਯੋਿਗਕ 
ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

(IAW) 

$0 - $25,288.90    $486.33    $447.02 ਲਾਗੂ ਨਹ� $446.14 

ਪੂਰੀ ਉਦਯਿੋਗਕ 
ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 

(IAW) 

$50,577.80    $972.65    $792.70 $678.01 ਲਾਗੂ ਨਹ� 

ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ $25,000  $480.77  $447.02  ਲਾਗੂ ਨਹ� $446.14 

$62,000  $1,192.31  $930.29 $796.55 ਲਾਗੂ ਨਹ� 

 

1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਜ� ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੱਟ� ਲਈ, WCB ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ: 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨ� ਦੀ ਸ਼ਧੁ ਹਾਨੀ ਦਾ 90%, ਜ� 

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨ� ਦੀ ਸ਼ਧੁ ਹਾਨੀ ਦਾ 100% ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ� ਸੱਟ 

ਤ� ਪਿਹਲ� WCB ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ� 

ਤ� ਘੱਟ ਜ� ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਜ� 

• WCB ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ� ਦਾ 

100% ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ� ਤ� ਵਧ ਹੋਣ, 

ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧ ਲਾਭ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। 



 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜ� ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਐਡਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (The Workers Compensation Act of 

Manitoba and Regulations) ਦੇਖੋ ਿਜਹੜਾ (204) 945-3101 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹ� ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (WCB) ਪਾਿਲਸੀਆਂ (204) 954-4395 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wcb.mb.ca ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
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1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈਆਂ $24,752 ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਨ� ਟ: 

*90% ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ 100% ਸ਼ੁੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰਿਖਆਵ� ਉਹਨ� ਪੂਰੇ ਹਫਤੇਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 

ਹਾਨੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ WCB ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਟ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ� ‘ਤ ੇ

ਅਧਾਿਰਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 


