
உங்கள் வழி்காட்டி:
அனுகூலங்கள், சேவவ்கள் மற்றும் ப�ாறுப்பு்கள்

ப�ாழ ிலாளர் ��ிப்பு 

�ணியிடப் �ாது்காப்பு மற்றும்  
்காப்புறு�ிச் ேவ� 
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இந� வழி்காட்டிவயப் �ற்்ி
�ணி-ப�ாடர்�ா்க ஏற்�ட்ட ்காயம் அலலது ச�ாய்ககுரிய அனுகூலங்கள், இழப்�பீடு்கள் 
மற்றும் �ணிககு-மீண்டும்-�ிரும்�ிச் பேலவ�ற்்கான சேவவ்கள் ஆ்கியவற்வ்  
வழஙகுவ�ன் மூலம் WSIB உங்களுககு சேவவ புரிநது வரு்கின்்து. �ணியினால எவரும் 
�ா�ிப்�வடயக கூடாது, ஆனால அப்�டி உங்களுககு ச�ர்ந�ால,  �ீங்கள் உடல�லம் ச�்ிப் 
�ாது்காப்�ா்க மறு�டியும் �ணிககுத் �ிரும்�ிச் பேலவ�ற்கு சவண்டிய �ராமரிப்வ�யும் 
ஆ�ரவவயும் �ாம் உங்களுககு வழஙகுசவாம்,.

இந� வழி்காட்டியில �ாம் வழஙகும் 
அனுகூலங்கள் மற்றும் சேவவ்கள் �ற்்ிய 
�்கவல்கள் உள்ளன. இ�ில மருத்துவப் 
�ராமரிப்பு, வருமான இழப்�பீடு மற்றும் 
�ணிககு-மீண்டும்-�ிரும்�ிச் பேலவ�ற்குத் 
துவண புரியும் சேவவ்கள் ஆ்கியன 
அடஙகும். அத்துடன் ஒரு ச்காரிகவ்கவய 
�ீங்கள் ேமர்ப்�ித்� �ி்கு, முடிவு-எடுககும் 
பேயன்முவ் மற்றும் உங்களுவடய 
ப�ாறுப்பு்கள் கு்ித்� �்கவலும் இ�ில உள்ளது.

உங்களுககுரிய ஒவபவாரு அனுகூலத்வ�யும், 
சேவவவயயும்  ப�ாறுப்வ�யும் �ற்்ி இஙகு 
கு்ிப்�ிடவிலவல. WSIB �ற்்ிப் �லருககும் 
இருககும் ப�ாதுவான  ச்கள்வி்களின் 
சுருக்கம் �ான் இது. WSIB யின் �ீர்ப்பு்கள் 
இந� ஆவணத்�ின் அடிப்�வடயில 
�ீர்மானிக்கப்�டுவ�ிலவல. அவவ 
�ணியிடப் �ாது்காப்பு மற்றும் ்காப்புறு�ிச் 
ேட்டத்துடன் (WSIA)  எமது ப்காள்வ்க்கவளயும் 
அடிப்�வடயா்கக ப்காண்டவவ. உங்கள் 
ச்காரிகவ்க �ற்்ிய முடிவு்கவள 
எடுககும்ச�ாப�லலாம், உங்களிடமிருநதும், 
உங்கள் ப�ாழில வழஙகுனர் மற்றும் உங்கள் 
உடல�லப் �ராமரிப்�ாளர் ஆ்கிசயாரிடம் 
இருநதும் ப�றும் �்கவல்கவள �ாம் எப்ச�ாதும் 
்கருத்�ிற் ப்காள்்கின்ச்ாம்.
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அனுகூலங்கள் மற்றும் சேவவ்கள் |  
�ாம் எவவாறு உங்களுககு உ�வககூடும்?
�வ்கவமயுள்ள ச்காரிகவ்க ஒன்று �ாக்கல பேய்யப்�ட்டு அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட �ின்னர் 
�ின்வரும் அனுகூலங்கள் மற்றும் சேவவ்கவள  �ீங்கள் ப�ற்றுக ப்காள்ளலாம். சவவல 
ச�ரத்வ� �ீங்கள் இழக்கா�ிருந�ாலும் கூட உடல�லப் �ராமரிப்பு உங்களுககுக ்கிட்டககூடும்.

உடல�லப் �ராமரிப்பு
�ணி-ப�ாடர்�ா்க ஏற்�ட்ட ்காயம் அலலது ச�ாய் ஒன்்ின் �ின்னர் �ீங்கள் உடல�லம் ச�றுவ�ில  உ�வி 
புரிவ�ற்்கா்கசவ �ாம் இஙகு இருக்கின்ச்ாம். உங்களுககு சவறு  ்காப்புறு�ிப் �ாது்காப்பு இருந�ாலும், உங்கள் 
ச்காரிகவ்கயுடன் ப�ாடர்புவடய அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட அவனத்து மருத்துவ பேலவு்களுக்கான ்கட்டணங்கவளயும்  �ாம் 
வழஙகுசவாம். �ீங்கள் ப�்ககூடிய அனுகூலங்களின் வவ்கயானது உங்கள் உடல�ிவலயின் �ன்வம மற்றும் 
அ�ன் ்கடுவம ஆ்கியவற்வ்ச் ோர்நதுள்ளது.

உடல�லப் �ராமரிப்பு 
அனுகூலங்கள் 

•  உடல�லப் �ராமரிப்பு அனுகூலங்களில உள்ளடஙகுவன: 
 – உங்கள் உடல�லப் �ராமரிப்�ாளரிடம்   இருநது (உ+ம்  மருத்துவர், �ல 
மருத்துவர்) ப�றும் ேி்கிச்வே

 – அவேர ேி்கிச்வே மற்றும் ேத்�ிர  ே ி்கிச்வே உட்�ட்ட ேி்கிச்வே்களுக்கா்க  
மருத்துவமவனயில �ங்கியிருத்�ல 

 – �ரிநதுவரக்கப்�டும் மருநது்கள்
 – புசராஸபடடிகஸ, அலலது ஆர்ச�ாடிகஸ
 – �ிரயாணம் மற்றும் �ஙகுமிடம் ச�ான்்வற்றுககுரிய �ியாயமான 
பேலவு்கள்

 – ்கடுவமயா்கப் �ா�ிக்கப்�டும் ப�ாழிலாளர்்கள் சு�ந�ிரமா்க வாழவ�ற்கு 
உ�வும் ஊழியர்்கள் அலலது சவறு �டவடிகவ்க்கள் 

•  ப�ரும்�ாலான உடல�லப் �ராமரிப்புச் ேி்கிச்வே்கள் மற்றும் அவவ ப�ாடர்�ான 
�ிரயாணம் ஆ்கியவற்றுககு WSIB யின் முன்-அங்ககீ்காரம் ச�வவப்�டும்.

• WSIB உங்கள் உடல�லப் �ராமரிப்�ாளர்்களுககு ச�ரடியா்கசவ சேவவ்கவள 
வழங்கலாம். உங்கள் �ணி-ப�ாடர்�ான ்காயம் அலலது ச�ாய்க்கான எந�பவாரு 
சேவவககும் உடல�லப் �ராமரிப்�ாளர் ஒருவருககு �ீங்கள் �ணம் ப்காடுக்கத்  
ச�வவயிலவல

•  உங்கள் ச்காரிகவ்க ஏற்றுக ப்காள்ளப் �டாவிடின்,  �ீங்கள் மருத்துவப் 
�ராமரிப்புக்கா்கப் �ணம் பேலுத்� சவண்டும், �ின்னர் அ�வன மீளப்ப�றுவ�ற்கு 
WSIB யிடம் விண்ணப்�ிக்க சவண்டும். மருத்துவப் �ராமரிப்பு்கள் அவனத்தும் 
அங்ககீ்கரிக்கப்�டுவ�ிலவல அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட ச்காரிகவ்க்கள் மட்டுசம �ணத்வ� 
மீளப்ப�றுவ�ற்குத்  �கு�ியுவடயவவ.

மருத்துவப் �ராமரிப்பு 
உ�்கரணங்கள் மற்றும் 
ப�ாருட்்கள்

•  அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட மருத்துவப் �ராமரிப்பு உ�்கரணங்களுககுரிய ்கட்டணங்கவள 
WSIB வழஙகு்கின்்து. இவற்றுள் அடஙகுவன:

 – �ி்னு�விச் ோ�னங்கள் (உ+மா்க  வாக்கர்ஸ)
 – இழுத்துக ்கட்டும் ப்சரஸ்கள் மற்றும் துவண ோ�னங்கள்
 – �ி் மருத்துவப் ப�ாருட்்கள் (உ+மா்க ்காயத்வ�ப் �ராமரிப்��ற்்கான  
ப�ாருட்்கள்)

 – மாற்்ியவமக்கக கூடிய �டுகவ்கச் ேட்ட �ிசரம்்கள் மற்றும் பமத்வ�்கள்
•  உடல�லப் �ராமரிப்பு ோ�னங்களின் அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட வழஙகுனர்்கவளப் 
�ற்்ிய ப�ரிவு்கள் உங்களுககு வழங்கப்�டும்.
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மீண்டும்-�ணிககுத்-�ிரும்புவ�ற்கு உ�வும் (RTW) சேவவ்கள்
�ீங்கள் மீண்டும் �ணிககுத் �ிரும்புவ�ற்்கான �ீர்வு்கவள  �ீங்களும் உங்கள் ப�ாழில வழஙகுனரும் 
்கண்டு�ிடிப்��வன  ஆ�ரிப்��ற்கு �ாம் உங்களுககு உ�வுசவாம்.

மீண்டும்-�ணிககுத்-
�ிரும்புவ�ற்குரிய   
சேவவ்கள்

•  உங்களுககுத் ச�வவப்�டும் ே்கல வே�ி்கவளயும் ப்காண்ட ப�ாருத்�மான 
மற்றும் ்கிவடக்கககூடிய �ணிககு �ீங்கள் �ிரும்புவது �ற்்ி உவரயாடுவ�ற்கு 
உங்கவளயும் உங்கள் ப�ாழில வழஙகுனவரயும் RTW �ணியாளர்்கள் ேந�ிப்�ர். 

•  உங்களுககுப் ப�ாருத்�மா்க இருககும் சவவல வவ்க்கவளத் 
�ீர்மானிக்க உ�வுவ�ற்்கா்க ஒரு ப�ாழிற்்கலவி ம�ிப்�பீட்டிற்கு �ீங்கள் 
�ரிநதுவரக்கப்�டலாம்.

•  ேில ேந�ர்ப்�ங்களில, உங்களுவடய �ற்ச�ாவ�ய ப�ாழில வழஙகுனரிடம்  
அலலது ஒரு பு�ிய ப�ாழில வழஙகுனரிடம் �ணிககுத் �ிரும்�ிச்பேலல 
உங்களுககு உ�வும் �ி்ன்்கவள வளர்ப்��ற்்கான மறு-�யிற்ேித் �ிட்டத்வ� 
�ாங்கள் �ரிநதுவரக்கலாம் (ச�வவப்�டுமிடத்து)..

வருமான மாற்்டீு 
உங்கள் சவவல-ப�ாடர்�ான ்காயம் அலலது ச�ாய் ்காரணமா்கக கு்ிப்�ிட்ட ஒரு ்காலத்�ிற்கு வருமானத்வ� 
�ீங்கள் இழக்க ச�ரிட்டால,  அ�ற்குரிய வருமான  இழப்�பீட்டு அனுகூலங்கவள WSIB வழஙகும்.

வருமான இழப்பு (LOE) •  சவவல-ப�ாடர்�ான ்காயம் அலலது ச�ாயின் ்காரணமா்க �ீங்கள் சவவல 
பேய்ய முடியாது அலலது குவ்ந� ஊ�ியம் ்கிவடககும் ஓர் சவவலககு 
மட்டுசம �ீங்கள் �ாது்காப்�ா்கத் �ிரும்� முடியும்  என உறு�ிப்�டுத்�ப்�ட்டால, 
�ீங்கள் ்காயப்�டும்-முன்னர் ஈட்டிய �ி்கர ஊ�ியத்�ின் 85 ே�வ�ீத்�ிவன �ாம்  
வழங்கககூடும்..

•  ஒரு வருடத்�ிற்கு �ீங்கள் ப�்ககூடிய அ�ி்க�ட்ே LOE �ன்வம்களுககு ஒரு 
வவரயவ் உள்ளது. உங்கள் ச்காரிகவ்க சமலாளர் இந� விவரங்கவள 
உங்களுககு வழங்க முடியும்.

ஓய்வூ�ிய வருமான இழப்பு 
(LRI)

• LRI �ன்வமக்கா்கத் �கு�ி ப�றுவ�ற்கு �ீங்கள்:
 – ்காயம் அலலது ச�ாய் ஏற்�டும் ச�ாது 64 வய�ிற்குக குவ்ந�வரா்க 
இருந�ிருக்க சவண்டும்; மற்றும்

 – குவ்ந�து 12 மா�ங்களுககுத் ப�ாடர்ச்ேியா்க LOE அனுகூலங்கவளப்  
ப�ற்்ிருக்க சவண்டும்.

•  �கு�ியுவடயவராயின்,  இழந� ஓய்வூ�ிய வருமானத்வ� WSIB உங்களுககு ஈடு 
பேய்யககூடும். உங்கள் LOE இலிருநது கு்ிப்�ிட்ட ஒரு ப�ாவ்கவய உங்கள் LRI 
ககு ஒதுக்கி வவப்��ற்கு �ீங்கள் �ீர்மானிக்கலாம்.

•  65 வயவ� எட்டும் ச�ாது, LRI அனுகூலங்கள் உங்களுககுக ப்காடுக்கப்�டலாம்.
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ஏவனய அனுகூலங்கள் 
�ீங்களும் உங்கவளச் ோர்நது வாழந�வர்்கள் எவரும் �ிரந�ர-ஊனத்�ினால ஏற்�டும் இழப்புககும் (NEL) அத்துடன் 
ப�ாடர்நது வாழ�வருககும் உரிய அனுகூலங்கவளப் ப�ற்றுக ப்காள்ளலாம். 

�ிரந�ர-ஊனத்�ினால 
ஏற்�டும் இழப்பு (NEL)

•  உங்களுவடய சவவல-ப�ாடர்�ான ்காயம் அலலது ச�ாய் ்காரணமா்க 
�ிரந�ரமான ஊறு�ாடு ஒன்று ஏற்�ட்டால,  உடற்�ா�ிப்பு, பேயற்�ாடு அலலது 
உளவியல இழப்பு்களுக்கா்க உங்களுககு இழப்�பீடு �ரப்�டலாம். 

•  உங்கள் இழப்�பீட்டுத் ப�ாவ்க உங்களுவடய குவ்�ாட்டின் அளவவயும் 
வயவ�யும் அடிப்�வடயா்கக ப்காண்டது.

•  குவ்�ாட்டின் �ிவலவயத் �ீர்மானிக்க WSIB யினால அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட உடல�லப் 
�ராமரிப்�ாளர் ஒருவரினால �ரிசோ�ிக்கப்�டுவ�ற்கு �ீங்கள் ச்காரப்�டலாம் 

•  உங்களுவடய �ரிசோ�வனககுச் பேலவ�ற்குரிய எந�பவாரு �யணச் 
பேலவவயும் அலலது அ�னால இழககும் ஊ�ியத்வ�யும் �ீங்கள் மீளப் 
ப�ற்றுக ப்காள்ளலாம்..

ப�ாடர்நது வாழ�வருககு 
உரிய அனுகூலங்கள்

•  �ணி-ப�ாடர்�ான ்காயம் அலலது ச�ாயின் ்காரணமா்க இ்நதுச�ா்கி் 
ப�ாழிலாளர்்களின் வாழகவ்கத்துவண்கள் அலலது அவவரச் ோர்நது 
வாழ�வர்்கள் �ின்வருவனவற்றுககு உரித்துவடயவர்்கள் ஆ்கலாம்: 

 – ப�ாடர்நது வாழ�வருககு உரிய ப்காடுப்�னவு்கள் (பமாத்�த் ப�ாவ்கயா்க 
மற்றும் மா�ாந�மா்க )

 – இறு�ிக்கிரிவய மற்றும் ச�ாககுவரத்துச்  பேலவு்கள்
 – இழப்புத் துயருக்கான ஆசலாேவன
 – ப�ாழிலாளரா்க மீண்டும்-�ணிபுரிய முயலும் வாழகவ்கத் 
துவண்களுக்கான ஆ�ரவு

முடிவிவன எடுத்�ல
உங்கள் ச்காரிகவ்கக ்காலம் முழுவதும்,  உங்களின் உடல�லம் ச�றுவது மற்றும் �ாது்காப்�ா்க மீண்டும் 
�ணிககுத் �ிரும்புவது ஆ்கியவற்றுககு ஆ�ரவா்க �ாங்கள் முடிவு்கவள எடுப்ச�ாம். உங்கள் ச்காரிகவ்ககப்கன 
�ியமிக்கப்�ட்ட WSIB �ணியாளர்(்கள்) இந� பேயற்�ாட்டில உங்கவளயும் உள்ளடககுவார்்கள். �ீங்கள் உடல�லம் 
ச�றும் ச�ாதும் மீண்டும் �ணிககுத் �ிரும்பும்ச�ாதும் �ின்வரும் ப�ரிவு்கள் உங்களுககு இருககும்.

முடிவு்கவள எழுத்�ில 
ப�ற்றுகப்காள்ளல 

எமது முடிவு்கவள எழுத்துமூலமா்க �ாம் விளககுவதுடன், அந� முடிவவ(்கவள) 
எடுத்��ற்்கான ்காரணங்கவளயும் �ாம் அ்ிவிப்ச�ாம். �வ்கவம மற்றும் உடல�லப் 
�ராமரிப்பு ஆ்கியவற்றுக்கான முடிவு்கள் உ�ாரணங்களில உள்ளடஙகும்.

உங்கள் ச்காரிகவ்கக 
ச்காப்�ிவன அணுகு�ல 

உங்கள் ச்காரிகவ்கக ச்காப்�ின் ஒரு �ிர�ிவயக ்கட்டணமின்்ிப் ப�ற்றுக ப்காள்ளும் 
உரித்து உங்களுககு உண்டு. �ீங்கள் ��ாலில அலலது ப�ாவல�்கல மூலமா்க 
இ�ற்்கான சவண்டுச்காவள எமககு எழுத்�ில அனுப்� சவண்டும். �்கவல சு�ந�ிரம் 
மற்றும் �னியுரிவமப் �ாது்காப்புச் ேட்டத்�ின் (FIPPA) ்ககீழ, WSIB யினால  சே்கரிக்கப்�ட்ட 
உங்கள் �னிப்�ட்ட �்கவல்கவள அ்ியும் உரிவம உங்களுககு உள்ளது.

�ிர�ி�ி�ி ஒருவவரத் 
ச�ர்நப�டுத்�ல 

உங்கள் ச்காரிகவ்கயின் ச�ாது உங்கவளப் �ிர�ி�ி�ித்துவப்�டுத்� எவவரயாவது 
�ீங்கள் ச�ர்நப�டுக்கலாம். இது முவ்ோராப் �ிர�ி�ி�ி ஒருவவர அலலது 
அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட �ிர�ி�ி�ி ஒருவவர உள்ளடக்கிய�ா்க இருக்கலாம். உங்கவள 
ஆ�ரிககும் �ண்�ர் ஒருவர் அலலது குடும்� உறுப்�ினர் முவ்ோராப் 
�ிர�ி�ி�ி்களா்க இருக்கலாம்,  இவர்்கள் உங்கள் ச்காரிகவ்க �ற்்ி வாய்பமாழி 
மூலம் அ்ிவிப்பு்கவளப் ப�றுவார்்கள். அங்ககீ்காரம் ப�ற்் �ிர�ி�ி�ி்கள் 
வழக்க்ிஞர் ேமூ்க ேட்டத்�ின் ்ககீழ உரிமம் ப�ற்றுள்ளவர்்கள் அலலது அந�ச் 
ேட்டத் ச�வவ்களிலிருநது விலக்களிக்கப்�ட்டவர்்கள்.  அங்ககீ்கரிக்கப்�ட்ட 
�ிர�ி�ி�ி்கள் வாய்பமாழி மூலம் அலலது எழுத்�ில வி�ரங்கவளப் ப�்ககூடும். 
(உ+மா்க  உங்கள் ச்காரிகவ்கக ச்காப்�ின் �ிர�ி்கள்) மற்றும் சமன் முவ்யபீட்டு 
�டவடிகவ்கயின் ச�ாது அவர்்கள் உங்கவளப் �ிர�ி�ி�ித்துவம் பேய்்கின்்னர்.



6  |  �ணியிடப் �ாது்காப்பு மற்றும் ்காப்புறு�ிச் ேவ� 
 உங்கள் வழி்காட்டி: அனுகூலங்கள், சேவவ்கள் மற்றும் ப�ாறுப்புக்கள் - ப�ாழிலாளர் ��ிப்பு

சமன் முவ்யபீட்டுத் 
�ீர்ப்பு்கள் 

உங்கள் ச்காரிகவ்க �ற்்ிய முடிவு்கவள எடுககும்ச�ாப�லலாம் ்கிவடக்கககூடிய 
அவனத்து வி�ரங்கவளயும் �ாம் ்கவனமா்கக ்கருத்�ிற் ப்காள்்கின்ச்ாம். 
ே ில ச�ரங்களில பு�ிய அலலது �வறு�லா்க விடப்�ட்ட �்கவல்கள் 
�ின்னர் ்கிவடககும் என்��வனயும் அலலது �்கவலின் ஒரு �கு�ி மீண்டும் 
�ார்க்கப்�ட சவண்டும் என்று �ீங்கள் உணரககூடும் என்��வனயும் .�ாங்கள் 
புரிநதுப்காள்்கின்ச்ாம். இப்�டியான ஒரு �ிவல உங்களுககு இருந�ால, 
முன்வனய முடிவவ மறு�ரிேகீலவன பேய்யுமாறு �ீங்கள் எம்வமக ச்கட்்கலாம். 
அ�ற்குப் ��ில ்கிவடத்� �ின்னரும் கூட உங்களுககுத் �ிருப்�ி ஏற்�டாவிட்டால,  
�ீங்கள் உரிய முவ்யில சமன் முவ்யபீடு பேய்யலாம். மீண்டும்-சவவலககுத்-
�ிரும்பு�ல,  �ணி மாற்்ம் மற்றும் மாற்று சவவல வாய்ப்பு ஆ்கியவற்்ின் 
முடிவு்களுககு எ�ிரா்க 30 �ாட்்களுககுள்ளும், சவறு முடிவு்கவள எ�ிர்த்து 
ஆறு மா�ங்களுககுள்ளும் சமன் முவ்யபீடு பேய்யப் ச�ாவ�வன எமககு 
�ீங்கள் எழுத்�ில அ்ிவிக்க சவண்டும். உங்கள் சமன் முவ்யபீடு �ற்்ி WSIB 
யினால எடுக்கப்�ட்ட முடிவில உங்களுககுத் �ிருப்�ி ஏற்�டாவிட்டால, அம் 
முடிவவ மீளாய்வு பேய்யுமாறு �ீங்கள் �ணியிடப் �ாது்காப்பு மற்றும் ்காப்புறு�ி 
சமன்முவ்யபீட்டு �ீ�ிமன்்த்வ�க (WSIAT) ச்கட்்கலாம். WSIAT என்�து �னிப்�ட்ட 
ரீ�ியில சுயா�ீனமா்க இயஙகும் ஒரு �ீர்ப்�ாயம் ஆகும்.

ப�ாறுப்பு்கள் | உங்களிடமிருநது என்ன 
எ�ிர்�ார்க்கப்�டு்கின்்து?
உங்களுககுத் ச�வவயான மருத்துவப் �ராமரிப்பு மற்றும் �ி�ியு�வி்கவள இயன்்ளவு 
விவரவில ப�ற்றுத்�ர �ாம்  விரும்பு்கின்ச்ாம். இ�வனச் பேய்வ�ற்கு,  உங்கள் 
உ�வி ச�வவ. ஒரு ச்காரிகவ்கவய ேமர்ப்�ிககும்ச�ாது அலலது அனுகூலங்கவளப் 
ப�ற்றுகப்காள்ளும் ச�ாது ேில ப�ாறுப்பு்கள் உங்களுககு உள்ளன.
�்கவல்கவளப் �்கிர்�ல 

உங்கள் ்காயம் அலலது 
ச�ாய் கு்ித்து WSIB ககு 
அ்ிவிக்கவும்

�ீங்கள் �டிவம் 6 ஐ �ிவ்வு பேய்து WSIB ககு அனுப்� சவண்டும். ்காயம் ஏற்�ட்ட 
ஆறு மா�ங்களுககுள் அலலது �ணி-ப�ாடர்�ான ச�ாய் ஒன்று ்கண்ட்ியப்�ட்ட 
6 மா�ங்களுககுள் �ீங்கள் உங்கள் ச்காரிகவ்கவய ேமர்ப்�ிக்க  சவண்டும். �ிவ்வு 
பேய்யப்�ட்ட �டிவம் 6 இலலாமல உங்கள் ்காயத்�ிற்குப் �ின்னர் இரண்டு 
வாரங்களுககு மட்டுசம வருமான இழப்�பீட்டிவன �ீங்கள்  ப�ற்றுகப்காள்ள முடியும். 
உங்கள் �டிவம் 6 ஐப் பூர்த்�ி பேய்து வ்கபயாப்�மிட்டு முடிகவ்கயில, உங்களுககுச் 
ேி்கிச்வே வழங்கிய மருத்துவர்்கள் அவனவவரயும் உங்களுவடய பேயற்�ாட்டுத் 
�ி் ன்்கவளப் �ற்்ிய வி�ரங்கவள WSIB மற்றும் உங்களுவடய ப�ாழில வழஙகுனர் 
ஆ்கிசயாருககுக  ப்காடுப்��ற்கு �ீங்கள் அ�ி்காரம் வழஙகு்கின்்ரீ்்கள். 

உங்கள் ்காயம் அலலது 
ச�ாய் கு்ித்து உங்கள் 
ப�ாழில வழஙகுனருககுச் 
போலலவும்.

உங்களுவடய உடல�லம் ச�்ி �ீங்கள் மீண்டும் �ணியாற்்த் �ிரும்புவ�ற்கு 
உ�வுவ�ில உங்கள் ப�ாழில வழஙகுனர் ஒரு முக்கிய �ங்கிவன வ்கிக்கின்்ார். 
�ணியிடத்�ில உங்களுககுக ்காயம் ஒன்று ஏற்�டும்ச�ாது உங்கள் ப�ாழில 
வழஙகுனருககு �ீங்கள் அது கு்ித்துச் போலல சவண்டும். ப�ாதுவா்கத் 
ப�ாழில வழஙகுனர்்கள் உங்கள் ்காயம் அலலது ச�ாய் மற்றும் அ�னுடன் 
ப�ாடர்புவடய மருத்துவப் �ராமரிப்பு �ற்்ிய அடிப்�வட வி�ரங்கவளப் ப�ற்றுக 
ப்காள்ளககூடும். முடிவு கு்ித்து �ாம் உங்களுககு வழஙகும் ்கடி�ங்களில 
சேர்க்கப்�ட்டுள்ள �்கவல்கவளயும் ப�ாழில வழஙகுனர்்கள் ப�ற்றுக ப்காள்ளலாம்.

உங்கள் ப�ாழில வழஙகுனரால  
ச்காரப்�டும்ச�ாது ப்காடுப்��ற்குப் 
பூர்த்�ி பேய்யப்�ட்ட 
பேயற்�ாட்டுத் �ி்ன்்கள் 
�ற்்ிய �டிவத்வ�த் �யாரா்க 
வவத்�ிருக்கவும்.

உங்களுவடய பேயற்�ாட்டுத் �ி்ன்்கள் மற்றும் ்கட்டுப்�ாடு்கள் கு்ித்து உங்கள் 
ப�ாழில வழஙகுனருககுச் போலவ�ற்்கா்க, ே ி்கிச்வே வழஙகும் மருத்துவப் 
�ராமரிப்பு �ிபுணர்்கள் இந�ப் �டிவத்வ�ப் �யன்�டுத்து்கின்்னர்.  �ீங்கள் 
�ாது்காப்�ா்க மீண்டும் �ணிககுத் �ிரும்புவ�ற்குத் �ிட்டமிடும் ச�ாது இது 
முக்கியமான�ாகும்..
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உங்கள் ச்காரிகவ்கவயத் 
�ீர்ப்��ற்குத் ச�வவயான 
அவனத்து வி�ரங்கவளயும் 
வழங்கவும்

உங்கள் ்காயம் அலலது ச�ாய் எப்�டி ஏற்�ட்டது,  உங்கள் உடல�லப் �ராமரிப்புத் 
�்கவல்கள் மற்றும் �ீங்கள் மீண்டும் �ணிககுத் �ிரும்புவவ�ப் �ற்்ிய 
�்கவல்கள் ச�ான்் வி�ரங்கவள �ாம் உங்களிடம் ச்கட்்கககூடும்.  உங்கள் 
ச்காரிகவ்க �ற்்ிய முடிவு்கவள எடுப்��ற்கும், உங்கள் உடல�லம் ச�்ி 
மீண்டும் �ணிககுத் �ிரும்� உ�வுவ�ற்கும் சவண்டிய எந�த் �்கவவலயும் WSIB 
யுடன் �ீங்கள் �்கிர்நது  ப்காள்ள சவண்டும்.

சூழ�ிவலயுடன் 
ப�ாடர்புவடய எந� 
மாற்்ங்கவளயும் 
ப�ரிவித்�ல 

அனுகூலங்கள் மற்றும் சேவவ்களுககுரிய உங்கள் உரித்�ிவனப் �ா�ிககும் 
எந� மாற்்ங்கவளயும் WSIB ககு �ீங்கள் ப�ரிவிக்க சவண்டும். உங்கள் ்காயம் 
அலலது ச�ாயில ஏற்�டும் மாற்்ங்கள், �ீங்கள் சவறு வருமானம் (உ+ மா்க., 
இயலாவமககுரிய அனுகூலங்கள்) ப�ற்று வருவ�ாயின் அத்�்கவல, அலலது 
உங்கள் சவவல முடிவுககு வந�ிருப்�ின் அந�ிவலவம என்�ன இ�ில 
உள்ளடங்கக கூடியன. மாற்்ம் �ி்கழந� �ின்னர் 10 �ாட்்களுககுள் அந� 
மாற்்த்வ� �ீங்கள் அ்ிவிக்க சவண்டும்.

பேயன்முவ்யில �ஙச்கற்்ல

மருத்துவப் �ராமரிப்புக்கான  
ேந�ிப்பு்களுககு ஒத்து-
உவழத்�ல

�ீங்கள் குணமவடய உ�வுவ�ற்்கா்க, �ிட்டமிடப்�ட்டுள்ள அவனத்து மருத்துவப் 
�ராமரிப்புச் ேந�ிப்பு்கள் மற்றும் �ரிசோ�வன்களில ்கலநது ப்காள்ள சவண்டும். 
உங்களுககுச் ேி்கிச்வே வழஙகும் மருத்துவப் �ராமரிப்�ாளவர(்கவள)த் ப�ரிவு 
பேய்யும் உரித்து உங்களுககு உண்டு.  WSIB யினால அலலது உங்கள் ப�ாழில 
வழஙகுனரால ச�ர்நப�டுக்கப்�ட்டு அ�ற்்கான ்கட்டணம்  ப�ற்றுகப்காண்ட 
மருத்துவப் �ராமரிப்�ாளர்்களால �ரிசோ�ிக்கப்�டுவ�ற்கு �ீங்கள் ச்கட்்கப்�டலாம்.

�ணிககு-மீண்டும்-
�ிரும்புவ�ற்குரிய  
�ிட்டமிடல 
�டவடிகவ்க்களுககு 
இவணநது-உவழத்�ல

�ாது்காப்�ான மற்றும் ப�ாருத்�மான �ணிககுத் �ிரும்புவ�ற்கு உங்களுககு 
உ�வும் ஒரு �ிட்டத்வ� உருவாக்க WSIB மற்றும் உங்கள் ப�ாழில 
வழஙகுனருடன் �ீங்கள் இவணநது பேயற்�ட சவண்டும். உங்கள் உடல�லம் 
ச�று�ல மற்றும் பேயற்�ாட்டுத் �ி்ன்்கவளப் �ற்்ி �ற்்ிய ேமீ�த்�ிய 
�்கவல்கவள உங்கள் ப�ாழில வழஙகுனருககு ஒழுங்கா்க வழங்கி வருவது�ான் 
இ�ன் ்கருத்�ாகும்.

�ணிககு-மீண்டும்-�ிரும்புவ�ற்குரிய  �ிட்டமிடலின் ஏவனய அம்ேங்களுககு 
உ�வும் ச�ாக்கில WSIB யினால ஒழுஙகு பேய்யப்�டும் ேந�ிப்பு்களில 
�ஙச்கற்��வனயும் இது ்கருது்கின்்து. �ீங்கள் ்கடுவமயா்கக ்காயமவடந��ன் 
்காரணமா்க பு�ிய �ணி ஒன்வ்க ்கருத்�ிற் ப்காள்ள சவண்டிய �ிவல 
ஏற்�ட்டால, உங்கவளப் பு�ிய சவவலககுத் �யார் பேய்ய உ�வும் ஒரு 
�ிட்டத்வ� உருவாக்க மாற்று சவவலத்�ிட்ட �ிபுணர் ஒருவருடன் ம�ிப்�பீடு 
ஒன்்ில ்கலநது ப்காள்ளுமாறு �ீங்கள் ச்கட்்கப்�டுவரீ்்கள்.
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சமல�ி்க ஆ�ாரங்கள் | சமல�ி்க �்கவவல எஙச்க 
்கண்டு�ிடிக்க முடியும்
உங்கள் ச்காரிகவ்கககுரிய உங்களுவடய முக்கிய ப�ாடர்�ாளர் உங்கள் �கு�ித் �ீர்ப்�ாளர் 
அலலது ச்காரிகவ்க சமலாளர் ஆவார். எவவரத் ப�ாடர்பு ப்காள்வது என  உங்களுககுத் 
ப�ரியவிலவலபயனில, �ிங்கள் மு�ல பவள்ளி வவர (்காவல 7.30 மணி மு�ல 
மாவல 5:00 மணி வவர) �ீங்கள் எம்வம 1-800-387-0750 எனும் எண்ணில அவழத்து, 
உங்கள் ச்காரிகவ்க �ற்்ி �ன்கு அ்ிந� வாடிகவ்கயாளர் சேவவப் �ிர�ி�ி�ி ஒருவருடன் 
்கவ�க்கலாம். ே ி்ந� சேவவவய �ாம் உங்களுககு வழங்க உ�வுவ�ற்கு இயலுமான 
ப�ாழு�ில, �யவுபேய்து  உங்கள் ச்காரிகவ்க எண்வண உங்களுடன் வவத்�ிருக்கவும்.

�ியாயமான �வடமுவ்்கள்  ஆவணககுழு  
என்�து WSIB க்கான �ீர்ப்�ாய �ிறுவனமாகும். WSIB 
யிடமிருநது ப�ற்றுகப்காள்ளும் சேவவ அலலது 
ேி்கிச்வேயின் ச�ர்வமத் �ன்வம �ற்்ிக ்கரிேவன்கள் 
ப்காண்டிருககும் ்காயமவடந� ப�ாழிலாளர்்கள், 
ப�ாழில வழஙகுனர்்கள் மற்றும் சேவவ 
வழஙகுனர்்கள் ஆ்கிசயாருககு ஒரு சுயா�ீனமான, 
�டு�ிவலயான மற்றும் �ம்�்கமான சேவவவய இந� 
ஆவணககுழு வழஙகு்கின்்து.

சமல�ி்க வி�ரங்களுககு: 
www.fairpractices.on.ca 
ப�ாவலச�ேி: 416-603-3010
Toll-free: 1-866-258-4383

ப�ாழிலாளர் ஆசலாே்க அலுவல்கம் (OWA) என்�து, 
ஒன்ராரிசயா ப�ாழிலாளர் அவமச்ேரவவயின் 
சுயா�ீனமான ஒரு �ிறுவனமாகும்,  இது 
ப�ாழிற்ேங்க-உறுப்�ினர் அலலா� ப�ாழிலாளருககும் 
அவர்்களில ோர்ந�ிருநது �ா�ிப்புககுப் �ின்னர் 
ப�ாடர்நது வாழ�வருககும் �ணியிடக ்காப்புறு�ிச் 
சேவவ்கவள வழஙகு்கின்்து.

சமல�ி்க வி�ரங்களுககு:: 
www.owa.gov.on.ca  
ப�ாவலச�ேி: 1-800-435-8980 (ஆங்கிலம்) 
   1-800-661-6365 (�ிபரஞ்சு)

�ின்வரும் ஆ�ாரங்கள்  www.wsib.on.ca/yourguide 
எனும் எமது இவணயத்�ளத்�ில ்கிவடக்கின்்ன. 
சமலும் இந� ஆவணத்வ� வாேித்��ின் உங்கள் 
ச்கள்வி்களுககு ��ிலளிக்க இது உ�வககூடும்.

ச்காரிகவ்க்களின் பேயன்முவ்

• eLearning �ாடப�்ி: சவவல-ப�ாடர்�ான ்காயம் 
அலலது ச�ாய் ஒன்று ஏற்�டும் ச�ாது

•  �டிவம் 6: �ணியாளர்்களுக்கான கு்ிப்பு வழி்காட்டி 
(PDF)

•  பேயற்�ாட்டுத் �ி்ன்்கள் �டிவம் (PDF)

அனுகூலங்கள் மற்றும் சேவவ்கள்

• eLearning �ாடப�்ி: அனுகூலங்கள்

• eLearning �ாடப�்ி: �ணிககு மீண்டும்  �ிரும்பு�ல

•  �ணிககு-மீண்டும்-�ிரும்பும் �ிட்ட மா�ிரிப் �டிவம் 
(PDF)

•  �ியாயமான �வடமுவ்்கள் ஆவணககுழு: பு்கார் 
வ்கசயடு (PDF)

�ீர்மானங்கள்

• WSIB யின் பேயற்�ாட்டுக ப்காள்வ்கக வ்கசயடு (PDF)

• WSIB யின் முடிவவ சமன்முவ்யபீடு பேய்வ�ற்்கான 
�ணியாளர் அ்ிவுறுத்�ல்கள் (PDF)

• eLearning �ாடப�்ி: ஒரு �ீர்ப்புக கு்ித்து ச்கள்வி 
ச்கட்டல 


