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ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਤਦਿੱ ਿੀਆਂ ਅਿੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤਵਿੱ ਚ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ WCB ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਾਿਰ ਹਨ ਅਿੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿੇ ਲਿੱ ਗੀ ਸਿੱ ਟ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਿੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਿੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।  
 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤਵਚਲੇ ਬਹੁਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ 
ਤਦਿੱ ਿੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ ਤਵਿੱ ਚ ਖਾਸ ਹਾਲਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਤਵਅਕਿੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿੇ/ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਪਿੱਸ਼ਟ 
ਤਰਸ਼ਿੇ ਤਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿੌਰ ਿੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਵਰਕਰਜ਼ 
ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੈਣ ਪਰ ਤਜਹੜੇ ਤਕ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ 
ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ।  
 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ 
 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤਵਚਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਤਦਿੱ ਿੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗ ਤਵਿੱ ਚ ਹੋ, ਿਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਤਵਅਕਿੀ ਜੋ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਵਰਕਰ ਸਮਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਤਬਨਹ ਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ 
ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੈ:  

 ਘੰਤਟਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਗਣਿੀ ਤਜਸ ਲਈ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪੂਰਨ ਕਾਤਲਕ, ਅੰਸ਼ ਕਾਤਲਕ, ਜਾਂ 
ਆਰਜ਼ੀ)  

 ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (ਿਨਖਾਹ, ਘੰਤਟਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਮਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 
ਅਿੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਿਿੱ ਕ ਤਕ ਜੇ ਊਹ ਕਮਰੇ ਅਿੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) 

 ਿੁਹਾਡੇ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਕਸਮ (ਪਰਸਾਸ਼ਕੀ, ਤਵਕਰੀ, 
ਉਿਪਾਦਨ ਅਮਲਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਜੋ ਤਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਹਨ) 
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 ਤਟਕਾਣਾ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਿੇ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤਵਿੱ ਚ ਯਾਿਰਾ ਕਰਨੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿੋਂ ਬਾਹਰ 

ਯਾਿਰਾ ਕਰਨੀ)। 
 

ਉਹ ਪਤਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ – ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੈ। ਤਟਿੱ ਪਣੀ: ਕੇਵਲ ਇਹ 
ਇਸਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ – ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਿੱ ਕ ਕਵਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਿਿੱ ਕ ਿੁਸੀਂ WCB ਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸਦੇ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫੈਤਮਲੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।  
 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਤਦਿੱ ਿੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 
(ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਵਰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਉਹ ਯੋਗਿਾ 
ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦੇ ਜਾਂ ਤਕਉਂਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਿ ਨਹੀਂ ਤਦਿੱ ਿੀ, ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ ਸਮਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ)।  
 
ਅਪਰੈਂਟੀਤਸਸ ਅਿੇ ਤਸਖਾਂਦਰੂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵਰੇਜ ਤਮਲਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਿੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਦੀ 
ਿਰਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੈਂਟਤਸਸ ਸਕੂਲ ਤਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਤਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅਪਰੈਂਟਤਸਸ ਸਮਿੌਿਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਸਮਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਖਾਂਦਰੂ ਜੋ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਸਮੀ 
ਿੌਰ ਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ 
ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸਮਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਅਕਿੀ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਤਕਸੇ ਨੰੂ ਇਕ ਹਫ਼ਿੇ ਤਵਿੱ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਤਲਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਕ ਸੀਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ):  

 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
 ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ 
 ਨੈਨੀਜ਼/ਆਯਾ/ਤਸਟਰਜ਼ 
 ਸ਼ੋਫ਼ਰਜ਼ 
 ਬਟਲਰ 
 ਮਾਲੀ 
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 ਸਾਥੀ। 
 

ਤਟਿੱ ਪਣੀ: ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਕ ਹਫ਼ਿੇ ਤਵਿੱ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਹੋਰ ਤਵਅਕਿੀ ਜਾਂ ਬਹੁਿੇ ਤਵਅਕਿੀ ਜੋ ਹਫ਼ਿੇ ਤਵਿੱ ਚ 24 ਘੰਟੇ ਿੋਂ ਘਿੱ ਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿੁਹਾਨੰੂ 
ਿੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਕਵਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਅਸਧਾਰਣਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ 
ਕੁਿ ਖਾਸ ਹਾਲਿਾਂ ਤਵਿੱ ਚ, ਤਵਅਕਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਿਿੱ ਥ ਨੰੂ ਤਵਚਾਰੇ 
ਤਬਨਾਂ ਹੈ ਤਕ ਉਹ ਤਜਸ ਿਰਹਾਂ ਪਰੰ ਪਰਾਗਿ ਰੂਪ ਤਵਿੱ ਚ  ਪਰਭਾਤਸ਼ਿ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ ਉਸ ਿਰਹਾਂ “ਕੰਮ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 
ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਿੱ ਗ ਬੁਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿੇ ਐਬੁਂਲੈਂਸ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੰੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਉਹ ਤਨਗਮ ਤਜਸ 
ਲਈ ਉਹ ਸਵੈਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਤਕ ਜੇ ਸਵੈ-
ਸੇਵੀ ਅਿੱ ਗ ਬੁਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਬੁਂਲੈਂਸ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਿਕਾਲੀਨ ਤਡਊਟੀ ਿੇ ਜਾਂਤਦਆਂ ਜਾਂ 
ਆਉਂਤਦਆਂ, ਜਾਂ ਦਫ਼ਿਰੀ ਮੀਤਟੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ ਅਤਭਆਸਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ 
WCB ਕਵਰੇਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 
ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂ ਪਰੋਗਰਾਮ (Work Experience Program) ਤਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 
(Secondary School Students) ਜੋ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਤਸਿੱ ਤਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਿਜ਼ਰਬਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਨੰੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

 ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਤਵਨੀਪੈੈੱਗ ਅਿੇ ਬਰੈਂਡੋਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀਆਂ 
 ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਤਦ ਨਾਰਥ (University College of the North) 
 ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਤਸਟੈਰ ਡੀ ਸੇਂਟ- ਬੋਨੀਫੇਸ (Collège universitaire de Saint-Boniface) 
 ਐਸੀਨੀਬੋਇਨ ਕਤਮਊਤਨਟੀ ਕਾਲਜ (Assiniboine Community College) 
 ਰੈੈੱਡ ਤਰਵਰ ਕਾਲਜ (Red River College) 
 ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

 
ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਿਾਂ ਤਵਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਾਜ (Province of Manitoba) ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਮੰਤਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਨਾ ਤਕ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਤਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਿਜ਼ਰਬਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
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ਉਪਰ ਨਾ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਤਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਤਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਿੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਿਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਵਿੱ ਚ 
ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਰੇਜ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਵੈਸੇ ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੇਵਲ ਿਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਸਖਲਾਈ 
ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਪਤਹਲਾਂ ਦਰਖਾਸਿ ਤਦਿੱ ਿੀ ਹੋਏ - ਅਿੇ ਇਸਨੰੂ ਕਵਰਜੇ ਦੇ ਲਈ – ਸਵੀਤਕਰਿੀ ਤਮਲ ਗਈ ਹੋਏ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਕੇਸਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਤਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਅਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਤਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਅਕਿੀ ਕੰਮ ਦਾ ਿਜ਼ਰਬਾ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਮ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਵਅਕਿੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 
 
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਤਨਆਂ ਤਵਿੱ ਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੀਨ ਟੀਮਾਂ (Green Teams) ਤਵਿੱ ਚ 
ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਰੀਨ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ (Green Team Members) ਬਾਰੇ ਆਸ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕ ਉਨਾਂ ਲਈ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਰੀਨ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ (Green Team Member) ਦੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਕੰਮ ਿੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਵਰਕਰ 
ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਿ ਮੌਜੂਦ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕਰਾਰ ਤਦਿੱ ਿੇ ਉਦਯੋਗ ਤਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਅਿੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਿ ਹੈ।  
 
ਉਹ ਤਵਅਕਿੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਇਲਡਫਾਇਰਜ਼ ਐਕਟ (Wildfires Act) ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਡਊਟੀ ਿੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰੂ 
ਉਸ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਲਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਅਿੱਗ ਿੋਂ 
ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਇਲਡਫਾਇਰਜ਼ ਐਕਟ (Wildfires Act), ਦੇ 
ਅਧੀਨ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਤਵਅਕਿੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜੰਗਲੀ ਅਿੱਗ ਿੋਂ ਸੁਰਿੱ ਤਖਆ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਵਿੱ ਜੋਂ ਤਵਿੱ ਚਾਤਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 
ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ 
 
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਤਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਜਸ ਨੰੂ ਤਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਹਨ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੁਸੀਂ ਬਹੁਿ ਪਰਿੀਯੋਗੀ ਕੀਮਿਾਂ ਿੇ ਖਰੀਦ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹਾਡੇ ਕਾਤਮਆਂ (ਅਿੇ ਖੁਦ ਲਈ) ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਤਵਿੱ ਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਕਵਰੇਜ ਿੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੰੂ ਕਵਰੇਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰੂ 
ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਇਕਹਰੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਿੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 
ਅਪਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਕਹਰੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਤਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਤਬਮਾਰੀ 
ਦੀ ਹਾਲਿ ਤਵਿੱ ਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਾਿਰ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਲਈ ਤਵਅਕਿੀਗਿ ਕਵਰੇਜ 
ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ। 
ਕਵਰੇਜ ਅਿੇ ਲਾਭ 
ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਪਤਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਫੈਤਮਲੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਖਰੀਤਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਫਾਰਮ ਕਰਾਪ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 
 ਸਟਾਕ ਅਿੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਤਮੰਗ 
 ਸੂਰ ਅਿੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਫਾਰਤਮੰਗ 
 ਹੈਚਰੀਜ਼ 
 ਮਧੂ ਮਿੱ ਖੀ ਪਾਲਣ 
 ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਨਰਸਰੀ  
 ਮਾਰਤਕਟ ਗਾਰਡਤਨੰਗ 

 
ਜੇ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਿਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬੇਨਿੀ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ 
ਪਤਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ(ਮਾਲਕਾਂ) ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਤਬਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਿ ਤਵਿੱ ਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਵਅਕਿੀਗਿ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰੇ ਿੌਰ ਿੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। 
 
ਉਹ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜੋ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿੇ ਖੈਰਾਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਦੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸੇ 
ਸਮਾਨ ਲਾਭਾਂ ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਤਨਯਮਿ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਿਰਹਾਂ ਪਰਾਪਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਲਈ ਿਨਖਾਹਾਂ ਪਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਰਾਪਿ 



 

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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ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਿ ਨੰੂ ਤਜਸ ਿਰਹਾਂ ਇਹ ਆਮ ਹਾਲਿਾਂ ਤਵਿੱ ਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰੋਲ ਿੇ ਅਧਾਰਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਿੇ ਇਕ ਪਰੀਮੀਅਮ 
ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਤਟਿੱ ਪਣੀ: ਜੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖੈਰਾਿੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਤਦਿੱ ਿੇ 
ਉਦਯੋਗ ਤਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਿਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਕ ਫ਼ੋਰਸ ਅਿੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਹਨ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਰਾਪਿ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨਯਮਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪਰਾਪਿ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸੀ 35.10.70, ਕਵਰੇਜ ਫਾਰ 
ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ (Coverage for Volunteers) ਨੰੂ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਿੇ ਦੇਖੋ  
http://www.wcb.mb.ca/coverage-for-volunteers 
 
ਖਾਸ ਤਕਸਮ ਦੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਤਜ਼ਆਦਾ ਤਵਸਤਿਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਹੇਠ ਤਲਖੀਆਂ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੰੂ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.wcb.mb.caਪਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਖੋ: 

 ਕਵਰੇਜ ਫਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ 
 ਕਵਰੇਜ ਫਾਰ ਫਾਰਤਮੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 
 ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਅਪਰੈਂਟਤਸਸ 
 ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ 
 ਪਰਸਨਲ ਕਵਰੇਜ ਫਾਰ ਤਬਜ਼ਨੈੈੱਸ ਓਨਰਜ਼। 

 
ਹਰ ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 
ਸਰਤਵਸ ਤਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰੂ (204) 954-4505 ਿੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱ ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ ਅਿੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਤਵਿੱ ਚ 1-
855-954-4321 ਿੇ ਜਾਂ (204) 954-4900 ਿੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਵਿੱ ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ  
1-866-245-0796 ‘ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

http://www.wcb.mb.ca/coverage-for-volunteers
http://www.wcb.mb.ca/

