ਕੀ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ
ਹੋਏ ਹੋ?
ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਏ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ
ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ | ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱ ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਾਰਜ਼ਸਥਲ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੇ ਰ ੀ ਨਾਲ
ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ, ਮੰ ਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇ ਰ ਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਚੋ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰਟਿੰ ਗ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਜੁ ਰ ਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। WSIB
ਖਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਿਆਂ
ਤੇ ਮੁ ਕੱ ਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ਼ਸਥਲ
ਤੇ ਦੁ ਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋ ਟ ਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ
ਕਾਰਪੋ ਰੇ ਸ਼ ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁ ਆ ਰਾ ਜੁ ਰ ਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਰਕਰ । ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਵਿੱ ਚਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ?

• • ਮੇ ਰ ਾ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਮੈ ਨੰ ੂ WSIB ਨੂੰ ਮੇ ਰ ੀ ਚੋ ਟ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ।
• • ਮੇ ਰ ਾ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਮੈ ਨੰ ੂ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਨੰ ੂ
ਨੌ ਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕ ਰ ਮੈਂ WSIB ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਚੋ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
• • ਮੇ ਰ ਾ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਮੈ ਨੰ ੂ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਰ ੀ ਚੋ ਟ
ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ WSIB ਦੁ ਆ ਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
• • ਮੇ ਰ ਾ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਮੈ ਨੰ ੂ ਕਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਨੰ ੂ
ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਦੂ ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੇ ਰ ੀ ਚੋ ਟ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।
ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ
ਵਿੱ ਚ ਦੇ ਖ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋ ਟ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। WSIB
ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰੇ ਗ ੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ

ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਸੰ ਦੇ ਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱ ਕ WSIB ਕਲੇ ਮ ਨੂੰ
ਰੋ ਕ ਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇ ਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋ ਈ
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੁ ਰੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ
ਪ੍ਰ ਣ ਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਬਰੇ 1-888-745-3237 ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁ ਪ ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ
ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰੋ, sileads@wsib.on.ca ਤੇ
ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਕੰ ਮ ਦੀ ਗੁੰ ਮਨਾਮ
ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ WSIB ਦੀ ਵੈ ਬ ਸਾਈਟ ਤੇ
ਜਾਓ।

WSIB ਬਾਰੇ

ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇ ਫ਼ ਟੀ ਅਤੇ ਇੰ ਸ਼ੁਰੈਂ ਸ ਬੋ ਰ ਡ (WSIB) ਇੱ ਕ
ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਟ੍ਰ ਸ ਟ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਰਕਪਲੇ ਸਾਂ ਲਈ
ਮੁ ਆ ਵਜੇ ਅਤੇ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਿਆਂ
ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ
ਹਾਂ: ਉਚਿੱ ਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੇ ਜ਼, ਪਹੁੰ ਚਯੋ ਗ ਸੇ ਵ ਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ
ਲਾਭ। WSIB ਕੰ ਮ ਤੇ ਚੋ ਟ ਲੱ ਗਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭੱ ਤਾ-ਹਾਨੀ ਲਾਭ, ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਕਵਰੇ ਜ਼ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਸਭ
ਤੋਂ ਸੰ ਭਵ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਸਥਲ ਤੇ ਚੋ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
www.wsib.on.ca ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੰ ਪਰਕ

ਫੋ ਨ: 1-800-387-0750 ਜਾਂ 416-344-1000
(TTY:1-800-387-0050)
ਸਵੇ ਰੇ EST 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ,
ਸੋ ਮ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਤੱ ਕ
ਮੇ ਲ: ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇ ਫ਼ ਟੀ ਅਤੇ ਇੰ ਸ਼ੁਰੈਂ ਸ ਬੋ ਰ ਡ
200 Front Street West
Toronto, ON M5V 3J1
ਫੈ ਕ ਸ: ਸਥਾਨਕ 416-344-4684
ਟੌ ਲ-ਫਰੀ 1-888-313-7373
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ਹਮੇ ਸ਼ ਾਂ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰੋ

1

ਮੈਡੀਕਲ ਤਵੱ ਜੋ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਰਕਰ: ਤੁ ਰੰ ਤ ਮੁ ਢ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਕ ਰ
ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵ,ੇ ਤਾਂ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ
ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਜਾਓ। ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ
ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰ ਾਂ ਸਪੋ ਰ ਟ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰ ਮੇ ਵ ਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ: ਮੁ ਢ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਵਧੇ ਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਢੁ ਕ ਵੀਂ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸੁ ਵਿ ਧਾ ਵਿੱ ਚ
ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂ ਰ ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਜੇ ਕ ਰ ਮੁ ਢ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਇਲਾਜ਼ ਹੋ ਵੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ WSIB ਨੂੰ
ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਸੈ ਕ ਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਫੋ ਨ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਜਾਂਚ ਅਤੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼

WSIB ਨੂੰ
ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਗ
ਬਣੇ ਰਹੋ

ਵਰਕਰ: ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤੇ ਨੂੰ ਵਰਕਪਲੇ ਸ
ਸੇ ਫ਼ ਟੀ ਅਤੇ ਇੰ ਸ਼ੁਰੈਂ ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਿੰ ਮੇ ਵ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਚੋ ਟ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਰ: ਫਾਰਮ 6 – ਚੋ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਰਕਰ ਦੀ
ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਤੁ ਸ ੀਂ WSIB ਵੈ ਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇ ਲ ਜਾਂ ਫੈ ਕ ਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ
ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਤ ੀਨਿਧੀ ਨਾਲ 1-800-387-0750 (ਟੀਟੀਵਾਈ:
1-800-387-0050) ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ: ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਣ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ ਇੱ ਕ ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ WSIB ਨਾਲ
ਜੁ ੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਕ ਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁ ਨਿ ਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਖਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋ ਲ ਉਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹੋ ਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ
ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।

ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ: ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇ ਰ ਵੇ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰੋ ਜ਼ ਗਾਰ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ: ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਚੋ ਟ ਲੱ ਗਣ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰ ਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਫਾਰਮ 7 ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੁ ਆ ਰਾ ਚੋ ਟ
ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ WSIB ਨੂੰ ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਸੇ ਫ਼ ਟੀ ਅਤੇ ਇੰ ਸ਼ੁਰੈਂ ਸ ਐਕਟ ਦੁ ਆ ਰਾ
ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ)।

• ਜੇ ਕ ਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁ ਢ ਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪੈਂ ਦ ੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਤੋਂ ਗੈ ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਸੱ ਤ ਕੈ ਲੰ ਡਰ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ
ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂ ਦ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ
ਵਰਕਪਲੇ ਸ ਤੇ ਚੋ ਟ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ WSIB ਨੂੰ
ਰਿਪੋ ਰ ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਪੂ ਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭੱ ਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭੱ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਲੇ ਮ
ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋ ਵ,ੇ WSIB ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ
ਲਾਭ ਦੁ ਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਤੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

