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ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ
ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਇਥੇ ਇੱਕ ਕਿੰ ਮ ਨਾਲ ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ, 
ਮੁਆਵ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਹੈ । ਜਕਸੇ 
ਨੂਿੰ  ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕ਼ੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁਿੰ ਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ’ ਤੇ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਜਵਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਜਵਚ 
ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਆਮਦਨ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਜਰਟਰਨ-ਟੂ-ਵਰਕ 
ਸਵੇਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਜ ਿ਼ੰ ਮਵੇਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਹਰ ਬੈਜਨਜ਼ਿਟ, ਸਵੇਾ ਅਤੇ ਜ ਿ਼ੰ ਮਵੇਾਰੀ ਦੀ ਸਚੂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਜਜਹੜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 
ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਾਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਕ਼ੋਲ ਹੈ । ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ 
ਬੀ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ਼  ਤੇ ਅਿਾਜਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । 
ਉਹ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸਫੇਟੀ ਐਡਂ ਇਿੰ ਸ਼਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ (ਡਬਲਯੂ 
ਐਸ ਆਈ ਏ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਿਾਜਰਤ ਹਨ । 
ਅਸੀਂ ਹਮਸ਼ੇਾ ਅਜਜਹੀ ਸਚੂਨਾ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 
ਬਾਰੇ ਫਸੈਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
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ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਮਲ ਸਕਜਦਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਨੇ ਦਾਅਵੇ 
ਨੂਿੰ , ਜ਼ੋ ਜਕ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਏ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹ਼ੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਮਨ਼ਰੂੀ ਜਮਲ ਗਈ ਹ਼ੋਵੇ । ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ 
ਉਪਲੱਬਿ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਕ਼ੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਯਾ ਹ਼ੋਏ ।

ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ
ਅਸੀਂ ਕਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਜਿਤ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ ।  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਨਾਲ 
ਸਿੰਬਿੰ ਜਿਤ ਸਾਰੇ ਮਨ਼ਰੂਸ਼ਦੁਾ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹ਼ੋਵ ੇ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਕਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਭੁਾਅ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਾਭ •  ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 –  ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ, ਦਿੰ ਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ।

 –  ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਚ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ।

 –  ਤਜਵੀ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

 –  ਪ੍ਰ਼ੋਸਥੈਜਟਕਸ, ਜਾਂ ਆਰਥ਼ੋਜਥਕਸ

 –  ਵਾਜਬ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ ਖਰਚੇ

 –  ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਹ਼ੋਰ ਉਪਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਕਾਜਮਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਜਸਦੇ ਕਰ ਕ ੇਉਹ 
ਸਤੁਿੰ ਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਹਣ ਸਕਣ ।

•  ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਿੰਬਿੰ ਜਿਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

•  ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੇਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਜਸੱਿਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ 
ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਮ ਸਿੰਬਿੰ ਿੀ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਦੱਤੀ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲੋਂ ਕ਼ੋਈ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

•  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਫਰ ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । ਸਾਰੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੂਿੰ  
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵੇਲ ਮਨ਼ਰੂ ਹ਼ੋਏ ਦਾਅਵ ੇਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਹਨ ।

ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈ

•  ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਨ਼ਰੂੀ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੇ ਜਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 – ਸਹਾਇਕ ਯਿੰਤਰ (ਉਦਾ., ਵਾਕਰ)

 – ਬ੍ਰਜੇਸਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ

 – ਹ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ (ਉਦਾ., ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਸਪਲਾਈ)

 – ਅਨੁਕਲੂ ਜਬਸਤਰੇ ਦੇ ਼ਿਰੇਮ ਅਤੇ ਗੱਦੇ

•  ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਜਵਕਲਪ ਜਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
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ਜਰਟਰਨ-ਟੂ-ਵਰਕ (ਆਰਟੀਡਬਜਲਊ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਉਪਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ।

ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ • RTW ਸਟਾ਼ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਲ਼ੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹ਼ੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਸਮਤੇ, ਢੁੱਕਵੇਂ 
ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਿ ਕਿੰ ਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ।

•  ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਜਕਸਮ ਦੇ ਕਿੰ ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵ਼ੋਕਸੇ਼ਨਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਭਜੇਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਾਵਾਂ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

•  ਕਝੁ ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਵਕਜਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੜੁ-ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰ਼ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜੂੌਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹ਼ੋਵ)ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 
ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਮ ਸਿੰਬਿੰ ਿੀ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖ਼ਜਮਆ਼ਾ ਜਦਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਬਜਲਊ ਐਸ 
ਆਈ ਬੀ ਆਮਦਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਭ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ।

ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (LOE) •  ਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਮ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਜਿਤ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਸਰਫ ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 85% 
ਪ੍ਰੀ-ਇਿੰ਼ਰੀ ਘਰ ਨੂਿੰ  ਜਲਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

•  ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਮਲਣ ਯ਼ੋਗ LOE ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਜਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੇ ਮਨੈਜਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹ 
ਵਰੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨ (ਐਲ 
ਆਰ ਆਈ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

•  ਐੱਲ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾਭ ਲਈ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ਼ਮੀ ਹੈ:

 – ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹ਼ੋਣਾ; ਅਤੇ

 – ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ 12 ਮਹੀਜਨਆਂ ਲਈ ਜਨਰਿੰਤਰ LOE ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

•  ਜੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਚ ੇਜਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਮਆੁਵ਼ਾ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇLOE ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਐਲ ਆਰ ਆਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਫਿੰ ਡ ਭਜੇਣ ਦੀ ਵੀ ਚ਼ੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ।

•  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਲ ਆਰ ਆਈ  ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਹ਼ੋਰ ਲਾਭ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਭਰ ਜਵਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਆਰਜਥਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਐਨਈਐਲ) ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ।

ਗੈਰ-ਆਰਜਥਕ ਨੁਕਸਾਨ 
(ਐਨਈਐਲ)

•  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰ ਮ ਸਿੰਬਿੰ ਿੀ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  
ਸਰੀਰਕ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮਨੋਜਵਜਗਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਆੁਵ਼ਾ ਜਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

•  ਤੁਹਾਡੀ ਮਆੁਵ਼ਾ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮ ਼਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੱਿਰ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਹ਼ੋਵਗੇੀ ।

•  ਕਮ ਼਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੱਿਰ ਨੂਿੰ  ਜਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

•  ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਜਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਵਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਜਖਆ ਜਵਚ 
ਜਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ •  ਜਕਸ ੇਕਿੰ ਮ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰ ਜਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ 
ਆਸ਼ਜਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਹੱਕਦਾਰੀ ਜਮਲ ਸਕਜਦਆਂ ਹਨ:

 – ਸਰਵਾਈਵਰ ਭਗੁਤਾਨ (ਇਕਮਸੁ਼ਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ)

 – ਅਿੰਤਮ ਸਿੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ

 – ਸ਼ੋਗ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ

 – ਕਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵੱਚ ਮੜੁ ਦਾਖਲ ਹ਼ੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸੈਲੇ ਲਵਾਂਗੇ । 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਨੂਿੰ  ਸੌਂਪੇ ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ), ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਜਕ੍ਰਆ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ।  
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੜੁ ਤਿੰ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਚ਼ੋਣਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਪਲੱਬਿੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਲਖਤੀ ਫਸੈਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ਼ੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਫਸੈਜਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਸੈਲੇ ਜਕਉਂ 
ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਵੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਫਸੈਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਼ਿਾਈਲ ਤੱਕ 
ਪਹੁਿੰ ਚ

ਤੁਸੀਂ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸ ੇਖਰਚ ੇਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹ਼ੋ । ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਫਕੈਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਲਖਤੀ ਰੂਪ 
ਜਵੱਚ ਸਾਨੂਿੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮਸ਼ੇਨ ਐਡਂ ਪ੍ਰ਼ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵਸੇੀ ਐਕਟ 
(ਐਫਆਈਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਤਜਹਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲ WSIB ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚਣ ਦਾ 
ਹੱਕ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿ ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਦਾਅਵ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । ਇਸ ਜਵੱਚ ਇੱਕ 
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿ ਇੱਕ ਦ਼ੋਸਤ 
ਜਾਂ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਮਜੌਖਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਾਅ ਸ਼ੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਲਾਇਸਿੰਸਸ਼ਦੁਾ ਹ਼ੋਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ 
ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਹ਼ੋਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਆਜਿਕਾਜਰਤ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿ ਮਜੌਖਕ ਜਾਂ ਜਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
(ਜਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇਮ ਼ਿਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇਿੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 
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ਅਪੀਲ ਫਸੈਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਫਸੈਲੇ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਪਲੱਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਹ 
ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਿ ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਮਜਹਸਸੂ ਹ਼ੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹੱਸ ੇਨੂਿੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਜਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਜਪਛਲੇ ਫਸੈਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਵੀ ਅਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹ਼ੋ ਜਾਂਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਕਿੰ ਮ ਪਜਰਵਰਤਨ 
ਅਤੇ ਮੜੁ ਰ਼਼ੋ ਗਾਰ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਲਈ 30 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਸੈਜਲਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ 
ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣ ੇਇਰਾਦੇ ਨੂਿੰ  ਜਲਖਤ ਜਵੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾ਼ਮੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ 
ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਸੈਲੇ ਤੋਂ ਅਸਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹ਼ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲੇ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਕਪਲੇਸ ਸਫੇਟੀ ਐਡਂ ਇਿੰ ਸ਼਼ੋਰੈਂਸ ਅਪੀਲ਼ ਜਟ੍ਰਜਬਊਨਲ (ਡਬਲਯ.ੂਐਸ.ਆਈ. ਏ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । ਡਬਲਯ.ੂ
ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ਟੀ. ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆ਼ਾਦ ਜਨਰਣਾਇਕ ਸਿੰ ਸਥਾ ਹੈ ।

ਜ ਿ਼ੰ ਮਵੇਾਰੀਆਂ | ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਅਸੀਂ ਜਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹ਼ੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਲ਼ੋੜੀਂਦੀ ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ।  ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ । ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲਾਭ 
ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ ਿ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ਼ੋ ਜੀ ।

ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਨੂਿੰ  
ਆਪਣੀ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ 
ਦੀ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਕਰ਼ੋ ਜੀ ।

ਤੂਸੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ਼ੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂਿੰ  WSIB ਨੂਿੰ  ਭਜੇ਼ੋ ਜੀ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ 
ਜਾਂ ਕਿੰ ਮ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਜਿਤ ਜਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ 
਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ । ਮਕੁਿੰ ਮਲ ਸਰੁੱਜਖਆ ਫਾਰਮ 6 ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਗਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਰਫ ਦ਼ੋ ਹ਼ਿਜਤਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਫਾਰਮ 6 ਤੇ 
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਵੀ ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਨੂਿੰ  ਅਜਿਕਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ ਜ਼ੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਯ਼ੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣ ੇਰ਼਼ੋ ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ 
ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ਼ੋ ਜੀ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਕਵਰ (ਠੀਕ) ਹ਼ੋਣ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਜੂਮਕਾ ਅਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ।  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਕਿੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣ ੇਮਾਲਕ ਨੂਿੰ  ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਿਤ ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਬਾਰੇ ਜਨਯ਼ੋਕਤਾ ਬੁਜਨਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਅਜਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਯ਼ੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ 
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯ਼ੋਗਤਾ ਫਾਰਮ ਭਰ਼ੋ 
ਜੀ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਯ਼ੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ 
ਯ਼ੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ ।



7  |  ਵਰਕਪਲੇਸ ਸਫੇਟੀ ਐਡਂ ਇਿੰਸ਼਼ੋਰੈਂਸ ਬ਼ੋਰਡ
 ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ: ਲਾਭ, ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ ਿ਼ੰ ਮਵੇਾਰੀਆਂ - ਵਰਕਰ ਸਿੰਸਕਰਣ

ਆਪਣ ੇਦਾਅਵ ੇਦਾ ਜਨਪਟਾਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਼ਰੂਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ਼ੋ ਜੀ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਜਕਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਜਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਿੰਬਿੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ । ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਜਸਦੀ ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਬਾਰੇ ਫਸੈਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਼ਰੂਰਤ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਕਵਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਵੱਚ ਅਤੇ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਵਚ ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਤ ਜਵਚ ਜਕਸ ੇਵੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਜਿਤ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਕਰ਼ੋ 
ਜੀ ।

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  WSIB ਨੂਿੰ  ਜਕਸ ੇਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ 
ਨੂਿੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ-ਫਟੇ ਜਾਂ ਜਬਮਾਰੀ ਜਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਹ਼ੋਰ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ (ਉਦਾ., ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭ), ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹ਼ੋ ਗਈ ਹੈ । 
ਤਬਦੀਲੀ ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  10 ਕਲੈਿੰ ਡਰ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰਪ਼ੋਰਟ ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਜਕ੍ਰਆ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਲਓ

ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਵਚ 
ਸਜਹਯ਼ੋਗ ਲਵ਼ੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਕਵਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹ਼ੋਣ ਜਵਚ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਯਕੁਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਜਨਯਕੁਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜਖਆਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਇਲਾਜ ਸਿੰਬਿੰ ਿੀ ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇਰ (ਚ਼ੋਣਕਾਰਾਂ) ਦੀ 
ਚ਼ੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹ਼ੋ । ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਣੁ ੇਹ਼ੋਏ ਅਤੇ 
ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਵੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾਬਿੰਦੀ 
ਅਤੇ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜਮਲਵਰਤਨ ਕਰ਼ੋ ਜੀ ।

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਰੁੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਉਜਚਤ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਯ਼ੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪਣੀ 
ਜਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਕ ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਜਟਿੰਗਾਂ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ 
ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਜਕ ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾ ਦੇ ਹ਼ੋਰ ਪਜਹਲਆਂੂ ਜਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ 
ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਨਵੇਂ ਜਕੱਤੇ ਨੂਿੰ  ਜਵਚਾਰਨ ਦੀ ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਵਰਕ ਟ੍ਰਾਂ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਜਲਸਟ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲੁਾਂਕਣ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯ਼ੋਜਨਾ 
ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।
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ਵਾਿ ੂਸਰ਼ੋਤ | ਵਿਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਕੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਿੰ ਪਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯ਼ੋਗਤਾ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੈਨਜਰ ਹੈ । 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਕ ਜਕਸ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂਿੰ  1-800-387-0750, 
ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਰਵਾਰ (7:30 ਤੋਂ 5:00 ਵਜ)ੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਜਤਜਨਿ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹ਼ੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰ ਭਵ ਹ਼ੋਵ,ੇ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ 
ਨਿੰ ਬਰ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਜਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਿ ਕਰਾਓ ।

ਸਹੀ ਪ੍ਰਕੈਜਟਜਸਸ ਕਜਮਸ਼ਨ ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਓਮਬਡਸਮਨੈ ਹੈ । ਇਹ ਕਜਮਸ਼ਨ ਼ਖਮੀ ਹ਼ੋਏ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵੇਾ ਦੀ 
ਜਨਰਪਖਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲਯੂ 
ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਤੁਿੰ ਤਰ, ਜਨਰਪੱਖ ਤੇ 
ਗੁਪਤ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 
www.fairpractices.on.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ 
ਫ਼ੋਨ: 416-603-3010
ਟ਼ੋਲ-ਫਰੀ: 1-866-258-4383

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ (ਓ.ਡਬਜਲਯ.ੂਏ) ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੀ ਲੇਬਰ 
ਆਫ ਜਮਜਨਸਟਰੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤੁਿੰ ਤਰ ਏਜਿੰਸੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਗੈਰ-ਯਨੂੀਅਨ ਸਿੰਗਠਨ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਇਵਰਸ ਲਈ, ਕਿੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 
ਬੀਮਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 
www.owa.gov.on.ca  
ਫ਼ੋਨ: 1-800-435-8980 (ਅਿੰਗਰੇ਼ੀ) 
 1-800-661-6365 (ਫ੍ਰੈਂਚ)

ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਸ੍ਰ਼ੋਤ ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.wsib.on.ca/yourguide ਤੇ 
ਉਪਲੱਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ਼  ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ 

•  ਈ-ਲਰਜਨਿੰ ਗ ਕ਼ੋਰਸ: ਜਦੋਂ ਕ਼ੋਈ ਕਿੰ ਮ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਜਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ 
ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ

•  ਫਾਰਮ 6: ਵਰਕਰ਼ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

•  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯ਼ੋਗਤਾ ਫਾਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ
•  ਈ ਲਰਜਨਿੰ ਗ ਕ਼ੋਰਸ: ਲਾਭ

•  ਈ ਲਰਜਨਿੰ ਗ ਕ਼ੋਰਸ: ਕਿੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ

•  ਨਮਨੂਾ ਜਰਟਰਨ-ਟੂ-ਵਰਕ ਪਲੈਨ (ਪੀਡੀਐਫ)

•  ਸਹੀ ਪ੍ਰਕੈਜਟਜਸਸ ਕਜਮਸ਼ਨ: ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਗਾਈਡ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

ਫਸੈਲੇ
•  ਡਬਲਯ ੂਐਸ ਆਈ ਬੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਾਜਲਸੀ ਮਨੁੈਅਲ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

•  ਵਰਕਰ ਲਈ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਕਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਬਜਲਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ 
ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਤੇ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

•  ਈ ਲਰਜਨਿੰ ਗ ਕ਼ੋਰਸ: ਸਵਾਲ ਉਠਾਣ ੇਹ਼ੋਏ ਫਸੈਲੇ ਤੇ


