ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ:

ਲਾਭ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਵਰਕਰ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਂ ਇੰਸ਼ੋਰਸ
ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ੈਂ ਬਰ
ੋ ਡ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਬਾਰੇ

ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਇਥੇ ਇੱਕ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ,
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਹੈ । ਕਿਸੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ’ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ
ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਆਮਦਨ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ-ਟੂ-ਵਰਕ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
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ਇਹ ਹਰ ਬੈਨਿਫ਼ਿਟ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ
ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਲ
ੋ ਹੈ । ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ
ਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਂ ਇੰਸ਼ੋਰਸ
ਉਹ ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ੈਂ ਐਕਟ (ਡਬਲਯੂ
ਐਸ ਆਈ ਏ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਿਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਨੇ ਦਾਅਵੇ
ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਯਾ ਹੋਏ ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਾਭ

• ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
–– ਤਹ
ੁ ਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ, ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ।
–– ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ।
–– ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
–– ਪਸ
੍ਰੋ ਥੈਟਿਕਸ, ਜਾਂ ਆਰਥੋਥਿਕਸ
–– ਵਾਜਬ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਰਚੇ
–– ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਜਿਸਦੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ
ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਕਣ ।
• ਜ ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
• ਡ
 ਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲ
ੋ ੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
• ਜ
 ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ
ਸਪਲਾਈ

• ਡ
 ਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
–– ਸਹਾਇਕ ਯੰ ਤਰ (ਉਦਾ., ਵਾਕਰ)
–– ਬ੍ਰੇਸਿਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
–– ਹਰ
ੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ (ਉਦਾ., ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸਪਲਾਈ)
–– ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮ ਅਤੇ ਗੱਦੇ
• ਤਹ
ੁ ਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
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ਰਿਟਰਨ-ਟੂ-ਵਰਕ (ਆਰਟੀਡਬਲਿਊ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਪਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ।
ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

• RTW ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਢੁੱਕਵੇਂ
ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ।
• ਤ
 ਹ
ੁ ਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਕਸ਼
ੇ ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
• ਕ
 ਝ
ੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਬਲਿਊ ਐਸ
ਆਈ ਬੀ ਆਮਦਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (LOE)

• ਜ
 ੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 85%
ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜ਼ਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।
• ਇ
 ੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ LOE ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨ (ਐਲ
ਆਰ ਆਈ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

• ਐੱਲ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
–– ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ
–– ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ LOE ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
• ਜ
 ੇ ਯਗ
ੋ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਚੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ LOE ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲ ਆਰ ਆਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਫੰ ਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਲ ਆਰ ਆਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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ਹੋਰ ਲਾਭ

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਐਨਈਐਲ) ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ।
ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
(ਐਨਈਐਲ)

• ਜ
 ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
• ਤਹ
ੁ ਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।
• ਕ
 ਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਤ
 ਹ
ੁ ਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ
ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਵਾਈਵਰ ਲਾਭ

• ਕਿ
 ਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ
ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਿਆਂ ਹਨ:
–– ਸਰਵਾਈਵਰ ਭੁਗਤਾਨ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ)
–– ਅੰਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ
–– ਸਗ
ੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ
–– ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲ
ੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਣ
ੋ ਾਂ ਦੀਆਂ
ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਨ ।
ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ
ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇ ਮ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ । ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ
ਂ ਪ੍ਰੋਟਕ
ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ
ੈ ਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ
(ਐਫਆਈਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲ
ੋ WSIB ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਇੱਕ ਦਸ
ੋ ਤ
ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਮੌਖਿਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ
ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਆਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
(ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੇ ਮ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ) ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
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ਅਪੀਲ ਫੈਸਲੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਹ
ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਕੰ ਮ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਅਤੇ ਮੁੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ
ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ਇੰਸ਼ੋਰਸ
ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ੈਂ ਅਪੀਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਆਈ. ਏ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਡਬਲਯੂ.
ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ਟੀ. ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ | ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲਾਭ
ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ ।
ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ
ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ।

ਤੂਸੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 6 ਭਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ WSIB ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ । ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਾਰਮ 6 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਗਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 6 ਤੇ
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਵਰ (ਠੀਕ) ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ
ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ । ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਬਾਰੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਕ
ੋ ਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ
ਜੀ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ
ਯਜ
ੋ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
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ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲ
ੋ ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਜੀ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ WSIB ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕਦਾਰੀ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਹਰ
ੋ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾ., ਅਪਾਹਜਤਾ ਲਾਭ), ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਤਬਦੀਲੀ ਹਣ
ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ
ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹਣ
ੋ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ (ਚੋਣਕਾਰਾਂ) ਦੀ
ਚਣ
ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਜ
ੋ ਨਾਬੰਦੀ
ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰੋ ਜੀ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ
ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯਜ
ੋ ਨਾ
ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।
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ਵਾਧੂ ਸਰਤ
ੋ | ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੰ ਪਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਤਾ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਕੇਸ ਮੈਨਜਰ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1-800-387-0750,
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕਰਵਾਰ (7:30 ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ) ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਮ
ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਓ ।
ਸਹੀ ਪਕ
੍ਰੈ ਟਿਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਲਈ ਇੱਕ
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਹੈ । ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਏ
ੋ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ
ਨਿਰਪਖਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲਯੂ
ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
www.fairpractices.on.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜੀ
ਫਨ
ੋ : 416-603-3010
ਟਲ
ੋ -ਫਰੀ: 1-866-258-4383
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ (ਓ.ਡਬਲਿਯੂ.ਏ) ਓਟਾਂਰੀਓ ਦੀ ਲੇ ਬਰ
ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਸੰ ਗਠਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਇਵਰਸ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ
ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਹਰ
ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
www.owa.gov.on.ca
ਫਨ
ੋ :
1-800-435-8980 (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
1-800-661-6365 (ਫ੍ਰਚ
ੈਂ )

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ੍ਰੋਤ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wsib.on.ca/yourguide ਤੇ
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
• ਈ
 -ਲਰਨਿੰ ਗ ਕੋਰਸ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
• ਫਾਰਮ 6: ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)
• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ ਫਾਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਈ ਲਰਨਿੰ ਗ ਕੋਰਸ: ਲਾਭ
• ਈ ਲਰਨਿੰ ਗ ਕੋਰਸ: ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
• ਨਮੂਨਾ ਰਿਟਰਨ-ਟੂ-ਵਰਕ ਪਲੈ ਨ (ਪੀਡੀਐਫ)
• ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਾਈਡ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)

ਫੈਸਲੇ
• ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਆਈ ਬੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੁਅਲ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)
• ਵ
 ਰਕਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਆਈ ਬੀ
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ (ਪੀ ਡੀ ਐਫ)
• ਈ ਲਰਨਿੰ ਗ ਕੋਰਸ: ਸਵਾਲ ਉਠਾਣੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ

ਂ ਇੰਸ਼ੋਰਸ
ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ੈਂ ਬਰ
ੋ ਡ
ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ: ਲਾਭ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ - ਵਰਕਰ ਸੰਸਕਰਣ (ਅਕਤੂਬਰ 2017)

