
 எப்பொழுதும்  புகொர் ்ெய்யுஙகள் 

வேலையினவபொது 
கொயமொ?
கொயம்பட்ட ்�ொழிைொளர்களுக்கும் 
மு�ைொளிகளுக்கும் புகொர் ்ெய்ே�றகொன 
ேழிகொடடி

இரகசிய ந்டேடிக்லக இலைபபு
யொவரனும் குற்றம் ்ெய்ே�ொகவேொ, வேலை்ெய்யும் 
இ்ட பொதுகொபபு மறறும் கொபபீடு அலமபலப �ே்றொகப 
பயனபடுத்துே�ொகவேொ அலைது WSIBயின பயனகலள 
�ல்ட்ெய்ய முயறசி ்ெய்ே�ொக  நீஙகள் ெநவ�கபபட்டொல 
�யவு்ெய்து அல� எஙகளுல்டய இரகசிய ந்டேடிக்லக 
இலைபபு எண் 1-888-745-3237ல புகொர் அளிக்கவும், 
sileads@wsib.on.ca க்கு மினனஞெல ்ெய்யவும் அலைது 
யொரும் அறியொேண்ைம் எஙகளது WSIB ேலைத்�ளத்தில 
மல்றக்கபபட்ட �ேறுகலளப பறறி புகொர் அளிக்கவும்.

WSIB பறறி
பணியி்ட பொதுகொபபு மறறும் கொபபுறுதி குழுமம் (WSIB) 
ஒரு சு�நதிரமொன அ்றக்கட்டலள அலமபபொகும், அது 
ஒண்்டொரிவயொவில உள்ள பணியி்டஙகளில இழபபீடு மறறும் 
குற்றமற்ற கொபபீடுகலள நிர்ேகிக்கி்றது. ஒண்்டொரிவயொவில 
உள்ள  ்�ொழிைொளிகள் மறறும் மு�ைொளிகளுக்கு 
வ�லேயொனேறல்ற நொஙகள் ேழஙக க்டலமபபடடுள்வளொம்: 
வேகமொன, கில்டக்கக்கூடிய வெலே மறறும் நியொயமொன 
விலையில நியொயமொன பைனகள். ெம்பள-இழபபு பயனகள், 
மருத்துேக் கொபபீடு மறறும் திரும்ப வேலைக்கு ்ெலை உ�வி 
ஆகியேறல்ற WSIB ேழஙகுகி்றது – வேலையில கொயம் அலைது 
உ்டலநைக்குல்றவுக்குப பி்றகு சி்றந� ெொத்தியமொன விலளவு.   

பணியி்ட  கொயம் மறறும் உ்டலநைக்குல்றவு பறறி புகொர் அளிக்க 
வமலும் விேரஙகளுக்கு  �யவு்ெய்து www.wsib.on.ca. க்கு 
்ெலைவும்.

்�ொ்டர்புக்கு
்�ொலைவபசி: 1-800-387-0750 அலைது 416-344-1000 
 (TTY:1-800-387-0050) 
 கொலை 7:30 மணி மு�ல மொலை 5:00 ேலர EST,
 திஙகள் மு�ல ்ேள்ளி ேலர

�பொல: Workplace Safety and Insurance Board 
 200 Front Street West 
 Toronto, ON M5V 3J1

்�ொலைநகல: உள்ளூர் 416-344-4684 
 கட்டைமிலைொ எண் 1-888-313-7373
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மு�ைொளி | வேலை்ெய்யும் இ்டத்தில ஏறபட்ட கொயம் 
அலைது உ்டலநைக்குல்றவு பறறி ஒரு மு�ைொளி புகொர் 
அளிக்கொவிட்டொல எனன ஆகும்?
மு�ைொளி புகொர் அளிக்கொவிட்டொவைொ, கொைம் க்டநது புகொர் 
அளித்�ொவைொ, வகடகபபட்ட எலைொ விேரஙகலளயும் 
்கொடுக்கொவிட்டொைவைொ ,அலைது ்�ொழிைொளிலய கொயம் 
அலைது உ்டலநைக்குல்றவு பறறி புகொர் அளிக்கொமல இருக்க 
தூண்டினொவைொ அபரொ�த்திறகு உடபடுேொர்.  வேலை்ெய்யும் 
இ்டத்தில ஏறபடும் விபத்து பறறி புகொர் அளிக்கொ� அலைது 
்�ொழிைொளிலய கொயம் அலைது உ்டலநைக்குல்றவு பறறி புகொர் 
அளிக்கொமல இருக்க தூண்டும் மு�ைொளிகள் மீது WSIB குற்றம் 
சுமத்தி ேழக்கு ந்டத்� இயலும். �னிபபட்ட நபர் மறறும் 
நிர்ேொகம் நீதிமன்ற அபரொ�த்திறகு உடப்டக்கூடும்.

்�ொழிைொளி | இது வபொன்ற ஒரு சூழ்நிலையில நொன 
இருந�ொல எனன ்ெய்யவேண்டும்?
• எனது மு�ைொளி எனது கொயம் அலைது உ்டலநைக்குல்றவு 

பறறி  WSIBக்கு புகொர் அளிக்கொமல இருக்க கூறுகி்றொர்.

• எனது மு�ைொளி எனது கொயம் அலைது உ்டலநைக்குல்றவு 
பறறி  WSIBக்கு புகொர் அளித்�ொல,  நொன வேலைலய இழக்க 
வநரிடும் எனறு கூறுகி்றொர்.

• எனது கொயம் அலைது உ்டலநைகுல்றவு WSIBக்கு 
உடபட்ட�லை எனறு கூறுகி்றொர்..

• வேலைக்கு ேரொ� நொடகளில, கொயம் அலைது 
உ்டலநைக்குல்றவு பறறி புகொர் அளிக்கொமல , 
நொன எனது உ்டலநைக்குல்றவுக்கொன விடுபலப 
எடுத்துக்்கொள்ளவேண்டும் எனறு எனது மு�ைொளி கூறுகி்றொர்.

நீஙகள் இதுவபொன்ற ஒரு சூழ்நிலையில இருந�ொலும், நீஙகள் 
உஙகளுல்டய கொயம் அலைது உ்டலநைக்குல்றலே பறறி 
புகொர் அளிக்கவேண்டும். WSIB உஙகளுக்கு ஏறபட்ட கொயம் 
அலைது உ்டலநைக்குல்றவு வேலை ெம்பந�பபட்டது என 
முடிவு்ெய்�ொல அது இழபபீடல்ட ேழஙகும்.



த�ொழிலொளி: உ்டனடியொக மு�லு�விலயப ்பறுஙகள். 
தீவிரமொன சிகிசலெ வ�லே்யன்றொல, மருத்துேரி்டம் 
அலைது மருத்துேமலனக்கு ்ெலைவும். நீஙகள் மருத்துே 
சிகிசலெலயப ்ப்ற உஙகளது மு�ைொளி வபொக்குேரத்து 
ேெதிலய ்ெய்து �ர க்டலமபபட்டேர் ஆேொர்.

மு�லொளி:  மு�லு�விலய ேழஙகவும். தீவிர சிகிசலெ 
வ�லே்யன்றொல, ்�ொழிைொளிலய உரிய மருத்துே 
நிபுைரி்டம் அனுபபிலேக்கவும். ்�ொழிைொளிலய 
அனுபபி லேபப�றகொனப வபொக்குேரத்து 
்ெைவுகலள நீஙகள் ஏறகவேண்டும்.

மருத்துே சிகிசலெலயப 
்பறு�ல

விெொரலை & 
ஆேைம்

WSIBக்கு புகொர் 
அளித்�ல

அணியு்டன 
வெர்நதிருஙகள்

்�ொழிைொளி: பணியி்டப பொதுகொபபு மறறும் 
கொபபீடு ெட்டபபடி, உஙகளது மு�ைொளிஅேரது 
க்டலமலய நில்றவு ்ெய்ய, உஙகளது கொயம் அலைது 
உ்டலநைக்குல்றவு பறறி ்�ரிநது்கொள்ேது அேசியம். 
அேர்கள் அந� நிகழ்வுபறறி விெொரலை ்ெய்து 
ஆேைபபடுத்�வேண்டும். 

்�ொழிைொளி: படிேம் 6 – கொயம் அலைது வநொய் பறறி 
்�ொழிைொளியின  அறிக்லகலய பூர்த்தி்ெய்து ெமர்பபிக்க 
வேண்டும். 

த�ொழிலொளி & மு�லொளி: நீஙகள் ஒருேருக்்கொருேரும் 
WSIB யு்டனும் ்�ொ்டர்பு்டன இருபபது அேசியம். 
இ�ன ேொயிைொக கொயமல்டந� அலைது உ்டலநைம் 
குனறிய அலனத்து ்�ொழிைொளர்களும் பொதுகொபபொக 
�ஙகளுல்டய வேலைக்குத் திரும்பத் வ�லேயொன 
அலனத்து �கேல மறறும் ஆ�ரலே ்பறுேொர்கள் 
எனபல� நம்மொல உறுதி்ெய்ய முடியும்.

மு�ைொளி:நீஙகள் விெொரலை ்ெய்து எனன ந்டந�து 
மறறும் பிரசெலனலய ெரி்ெய்ய எனன ந்டேடிக்லக 
எடுக்கபபட்டன எனபதுபறறி விரிேொனப பதிவுகலள 
லேத்திருக்க வேண்டும். 

மு�ைொளி: நீஙகள் ்�ொழிைொளியின கொயம் அலைது 
உ்டலநைக்குல்றவு பறறி அறிந� 3 நொடகளுக்குள் கொயம் 
அலைது உ்டலநைக்குல்றவு பறறி படிேம் 7 ஐ ெமர்பித்து 
WSIBக்கு புகொர் அளிக்கவும். (பணியி்டப பொதுகொபபு மறறும் 
கொபபீடு ெட்டபபடி அேசியமொனது).
• ்�ொழிைொளிக்கு, மு�லு�விக்கும் அதிகமொன மருத்துே 

சிகிசலெ அேசியம் மறறும் / அலைது அேர் வேலைக்கு 
ேரவிலலை, ேழக்கமொன ெம்பளத்ல�வி்ட குல்றேொக 
ெம்பொதிக்கி்றொர்  மறறும் / அலைது ஏழு நொடகளுக்கு 
வமல  ேழக்கமொன ெம்பளத்தில மொறுபட்ட வேலை 
வ�லேபபட்டொல பணியி்டக் கொயம் மறறும் 
உ்டலநைக்குல்றலே கண்டிபபொக WSIBக்கு புகொர் 
அளிக்கவேண்டும்.

• நிகழ்வு ந்டந� அனறு முழுநொள் ெம்பளத்ல� 
உஙகள் ்�ொழிைொளிக்கு நீஙகள் ேழஙகவேண்டும். 
்�ொழிைொளி ெம்பளத்ல� இழந�ொல அந�க் கூறறு 
அனுமதிக்கபபடும், WSIBயின ெம்பள இழபபு பயனகள் 
விபத்து ந்டந� அடுத்� வேலைநொளில இருநது ஆரம்பம் 
ஆகி்றது.

நிலனவில்கொள்ளவும்: ்�ொழிைொளி சிகிசலெக்கொக மு�லு�விலய மடடும் எடுத்து்கொண்டு இருந�ொல,  நீஙகள் இது 
பறறி WSIBக்கு ்�ரியபபடுத்� வேண்டியதிலலை. உஙகளுக்கு உறுதியொக ்�ரியவிலலை்யன்றொல கண்டிபபொக புகொர் 
்ெய்யவேண்டும், நீஙகள் ்�ொ்டர்புக்கு பகுதியில உள்ள ்�ொலைவபசி எண்ணுக்கு அலழக்கைொம்.

நிலனவில்கொள்க:  நீஙகள் படிேத்ல� WSIBயின 
ேலைத்�ளத்தில நிரபபமுடியும்,  அல� �பொல அலைது 
்�ொலைநகல மூைமொக ெமர்பபிக்கவும், அலைது 1-800-
387-0750 (TTY: 1-800-387-0050) என்ற எண்ணில ஒரு 
பிரதிநிதியி்டம் வபசுஙகள்.
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