
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿੋ

ਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀ 
ਹੋਏ ਹੋ?
ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਕਿਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ 
ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ ਲਈ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਕ ਗਾਈਡ 

ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਦੇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇੱਕ WSIB ਕਲੇਮ ਨੰੂ 
ਿੋਕਣ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਨ ਸਮੇਤ, ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ 
ਅਪਿਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਪਲੇਸ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਿਾਬ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ 
ਬਿੇ 1-888-745-3237 ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 
ਤੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿ,ੋ sileads@wsib.on.ca ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਕਿੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਰਵਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁੰ ਮਨਾਮ 
ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਲਈ WSIB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 
ਜਾਓ।

WSIB ਬਾਿੇ
ਵਿਕਪਲੇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੁਿੈਂਸ ਬੋਿਡ (WSIB) ਇੱਕ 
ਸੁਤੰਤਿ ਟ੍ਰਸਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਓਂਟਾਿੀਓ ਵਿਕਪਲੇਸਾਂ ਲਈ 
ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਨੋ-ਫਾਲਟ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ 
ਅਸੀਂ ਓਂਟਾਿੀਓ ਦੇ ਵਿਕਿਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ 
ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਦਾ ਰਵਤਿਣ ਕਿਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ 
ਹਾਂ: ਉਰਚੱਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੇਜ਼, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉੱਰਚਤ 
ਲਾਭ। WSIB ਕੰਮ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਭੱਤਾ-ਹਾਨੀ ਲਾਭ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਿੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿਤਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ – ਸਭ 
ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ।  
ਕਾਿਜਸਥਲ ਤੇ ਚੋਟ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ 
ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ  
www.wsib.on.ca ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੰਪਿਕ
ਫੋਨ: 1-800-387-0750 ਜਾਂ 416-344-1000 
 (TTY:1-800-387-0050) 
 ਸਵੇਿੇ EST 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ,  
 ਸੋਮਵਾਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਿਵਾਿ ਤੱਕ 
ਮੇਲ: ਵਿਕਪਲੇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੁਿੈਂਸ ਬੋਿਡ  
 200 Front Street West  
 Toronto, ON M5V 3J1
ਫੈਕਸ: ਸਥਾਨਕ 416-344-4684 
 ਟੌਲ-ਫਿੀ 1-888-313-7373
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ਿਜੋ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ | ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿ ਇੱਕ ਿਜੋ਼ਗਾਿ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਾਿਜ਼ਸਥਲ ਤੇ ਚਟੋ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ 
ਰਿਪੋਿਟ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਹੈ? 
ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ ਨੰੂ ਰਿਪੋਿਟ ਨਾ ਕਿਨ, ਦੇਿੀ ਨਾਲ 
ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ, ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਿੇ ਵੇਿਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ 
ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਟ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਦੀ ਰਿਪੋਿਰਟੰਗ ਨਾ 
ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਿ ਨੰੂ ਰਨਿਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨ 
ਵਾਸਤੇ ਜੁਿਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ WSIB 
ਿਿਚੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਰਤਆਂ 
ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਿਜ਼ਸਥਲ 
ਤੇ ਦੁਿਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਿਪੋਿਟ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 
ਵਿਕਿਾਂ ਨੰੂ ਚੋਟਾਂ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ 
ਲਈ ਰਨਿਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ 
ਕਾਿਪੋਿੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਿਾ ਜੁਿਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਿ । ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਹਾਲਤਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸ ੇਇੱਕ ਰਵੱਚਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ?
• • ਮੇਿਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੰੂ WSIB ਨੰੂ ਮੇਿੀ ਚੋਟ ਜਾਂ 

ਰਬਮਾਿੀ ਦੀ ਰਿਪੋਿਟ ਨਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਕਰਹੰਦਾ ਹ।ੈ
• • ਮੇਿਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੰੂ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੈਨੰੂ 

ਨੌਕਿੀ ਤੋਂ ਰਨਕਾਲ ਰਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਿ ਮੈਂ WSIB ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਚੋਟ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਦਾ ਹਾਂ।

• • ਮੇਿਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੰੂ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੇਿੀ ਚੋਟ 
ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ WSIB ਦੁਆਿਾ ਕਵਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

• • ਮੇਿਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੰੂ ਕਰਹੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੈਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਰਬਮਾਿੀ ਦੇ ਰਦਨਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਿੀ ਚੋਟ ਜਾਂ 
ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਹਾਲਤ 
ਰਵੱਚ ਦੇਿਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਟ ਜਾਂ 
ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। WSIB 
ਫੈਸਲਾ ਕਿੇਗੀ ਰਕ ਕੀ ਚੋਟ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਧਤ ਮੰਰਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਵਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਵਿਕਿ: ਤੁਿੰਤ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੋ। ਜੇਕਿ 
ਵਧੇਿੇ ਗੰਭੀਿ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਿ 
ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਨ ਲਈ ਰਜੰਮੇਵਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਿ ਵਧੇਿੇ ਗੰਭੀਿ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵਿਕਿ ਨੰੂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰਵਧਾ ਰਵੱਚ 
ਰਲਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਕਿ ਨੰੂ ਰਲਜਾਉਣ ਲਈ 
ਿਿਰਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ

ਮੈਡੀਕਲ ਤਵੱਜੋ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੋ 

ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼

WSIB ਨੰੂ 
ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨਾ 

ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਗ 
ਬਣੇ ਿਹੋ

ਵਿਕਿ: ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਵਿਕਪਲੇਸ 
ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੁਿੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਰਹਤ ਆਪਣੀਆਂ 
ਰਜੰਮੇਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਟ ਜਾਂ 
ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਿ: ਫਾਿਮ 6 – ਚੋਟ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਦੀ ਵਿਕਿ ਦੀ 
ਰਿਪੋਿਟ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿੋ ਅਤੇ ਦਾਿਲ ਕਿੋ। 

ਵਿਕਿ ਅਤੇ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਿਣ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ WSIB ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਿਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਿੇ ਹੀ ਜਿਮੀ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿ ਵਿਕਿਾਂ ਕੋਲ ਉਹ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਰਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਿਤਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। 

ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂਚ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਰਸਆ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਿਨ 
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਕਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਿੇ 
ਰਵਸਰਤ੍ਰਤ ਵੇਿਵੇ ਿੱਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਆਪਣੇ ਵਿਕਿ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 
ਰਬਮਾਿ ਹੋਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤੰਨ ਰਦਨਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਿ ਅੰਦਿ ਫਾਿਮ 7 ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਨ ਦੁਆਿਾ ਚੋਟ 
ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ WSIB ਨੰੂ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿੋ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
ਵਿਕਪਲੇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੁਿੈਂਸ ਐਕਟ ਦੁਆਿਾ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ)ੈ।
• ਜੇਕਿ ਵਿਕਿ ਨੰੂ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 

ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਿਹਾਜ਼ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਰਨਯਰਮਤ ਤਨਿਾਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਸੱਤ ਕੈਲੰਡਿ ਰਦਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਰਨਯਰਮਤ 
ਤਨਿਾਹ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਿਕਪਲੇਸ ਤੇ ਚੋਟ ਜਾਂ ਰਬਮਾਿੀ ਬਾਿੇ WSIB ਨੰੂ 
ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰਦਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਿ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਪੂਿੇ ਰਦਨ ਦੇ ਭੱਰਤਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਿ ਵਿਕਿ ਨੰੂ ਭੱਤੇ ਨਾ ਰਮਲਣ ਅਤੇ ਕਲੇਮ 
ਦੀ ਸਵੀਰਕ੍ਰਤੀ ਹੋਵ,ੇ WSIB ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ 
ਲਾਭ ਦੁਿਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਦਨ ਤੇ 
ਸ਼ੁਿੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਿੱਿ:ੋ ਜੇਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਕਿ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ WSIB ਨੰੂ 
ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਯਾਦ ਿੱਿ:ੋ ਤੁਸੀਂ WSIB ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫਾਿਮ ਨੰੂ ਭਿ 
ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇਸ ਨੰੂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਿਾਹੀਂ ਦਾਿਲ ਕਿ,ੋ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰਨਧੀ ਨਾਲ 1-800-387-0750 (ਟੀਟੀਵਾਈ: 
1-800-387-0050) ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੋ।
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