
ਕਿਸ ੇਸਟੱ ਬਾਰ ੇਕਿਸ ੇਸਟੱ ਬਾਰ ੇ
 ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ

  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ
ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ



wcb.mb.ca
ਇਹ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਕਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ  ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ।

ਦ ਵਰਿਰਜ਼ ਿੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਿਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਐਂਡ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨਜ਼  
(The Workers Compensation Act of Manitoba and Regulations) ਅਤੇ  

WCB ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਿਵਰੇਜ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂ ਆਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆ ਂਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਿ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ 
WCB ਦਾਅਵਾ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਾ ਂਨਾ 
ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਿੈਰ ਿਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ WCB ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਿੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਕਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਾਡਾ ਪਾਲਣਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਸਟਾਫ 
(Compliance Services staff) ਇੱਥੇ ਮਦਦ 
ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 204-888-8081 ‘ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰੋ, 1-844-888-8081 ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ੀ ਿਰੋ ਜਾ ਂ
Compliance@wcb.mb.ca. ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ‘ਤੇਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ‘ਤੇ
ਸੱਟ ਲੱਿ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂਸੱਟ ਲੱਿ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ



ਇਿੱ ਸਟੱ ਦੀ ਇਿੱ ਸਟੱ ਦੀ 
ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ
ਿੋਈ ਵੀ ਿੰਮ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਿ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਿੰਮ ਵਾਲੀ ਜਿ੍ਾਵਾ ਂ‘ਤੇ ਅਿਸਰ ਸੱਟਾ ਂਲੱਿ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਿ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਵਰਿਰਜ਼ ਿੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 
(Workers Compensation Board (WCB)) ਇੱਥੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ।

WCB ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਿਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਿਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਅਤੇ 
ਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾ’ਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾ।ਂ ਕਸੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਟਾ ਂਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਨੂੰ ਕਜਨ੍ਾ ਂਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਉਨ੍ਾ ਂਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ



ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ 

ਿੀਿੀ
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ..ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ..

1  ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਿੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਆਮ ਕਡਊਟੀਆ ਂਿਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੱੁਛੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਨੀ ਦਾ 
ਿੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤੋ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ (Return To Work Program) 
ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਿ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ  ਇਸ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਿੋ।

2  ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਿੰਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤੋ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ 
(Return To Work Program) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜਾਣੂ 
ਿਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

3  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੰਮ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਸਮਾ ਂ
ਿੁਆਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਿੇ WCB ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰ।ੋ 
204-954-4321 ਜਾ ਂਿਰ,ੋ ਜਾ ਂਟੋਲ ਫ੍ ੀ 
1-855-954-4321 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿਰਵਾਰ 
(8:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ 
ਦਾਅਵਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ।



ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਾਲ ਿਰੋ, ਤਾ ਂਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾ ਂਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਰੱਖੋ:
• ਤਹੁਾਡਾ ਸਮਾਕਜਿ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ
• ਤਹੁਾਡਾ ਨੋ ਅਿੰਾ ਂਦਾ ਕਨਜੱੀ ਕਸਹਤ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ
• ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤਸੁੀਂ ਸੱਟ ਲੱਿਣ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿੀਤੀ
• ਤਹੁਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਤਹੁਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 

ਪਰਚੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਦਾਅਵਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਨਰਣੇਿਰਤਾ (ਐਡਜੂਡੀਿੇਟਰ) 
ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਕਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਿਰੇਿਾ। ਕਨਰਣੇਿਰਤਾ WCB ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਿੰਮ ਿਰੇਿਾ(ਿੀ) ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ 
ਸਵਾਲ ਹੋਣ ‘ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਕਧਤ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਖਰਕਚਆ ਂ
ਲਈ ਭੁਿਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਅਸਲੀ ਰਸੀਦਾ ਂ
ਸੰਭਾਲ ਿੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਰਣੇਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਨ੍ਾ ਂਖਰਕਚਆ ਂ
ਨੂੰ WCB ਦੁਆਰਾ ਿਵਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।



ਤਹੁਾਡ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਹੁਾਡ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 

ਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨ ਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨ 
 ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ.. ਦੀ ਲੋੜ ਹ.ੈ..

ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੰਜ 
ਿਾਰਜ ਕਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਿੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਨੂੰ 
WCB ਤੇ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 
ਨੂੰ ਉਸ ਕਦਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਫਟ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਜਰੂਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਕਜਸ ਕਦਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰਮ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਯਤ ਿੀਤੇ ਿਏ ਸੀ ਅਤੇ 
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਿ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੋਲ ਿੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਿੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਬਾਰੇ 
WCB ਨੂੰ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਲਈ ਿਈ ਕਵਿਲਪ ਹਨ।

1  ਉਹ WCB ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਪੋਰਕਟਂਿ 
ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ (WCB’s Online Incident Reporting 
application) ਵਰਤ ਿੇ ਇਲੈਿਟ੍ੋਨਿ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਰਪੋਰਟ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ

2  ਉਹ WCB ਿਲੇਮ ਸਰਕਵਸ ਸੈਂਟਰ (WCB Claim 
Services Centre) ਨਾਲ 204-954-4321 ‘ਤੇ ਿਾਲ 
ਿਰਿੇ ਜਾ ਂ1-855-954-4321 ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ੀ ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

3  ਉਹ WCB ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਘਟਨਾ ਕਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ WCB ਨੂੰ ਜਾ ਂਤਾ ਂ 
204-954-4999 'ਤੇ ਫੈਿਸ ਜਾ ਂ1-877-872-3804 
'ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂ333 Broadway, 
Winnipeg, MB R3C 4W3 ਨੂੰ ਮੇਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

wcb.mb.ca



ਤਹੁਾਡ ੇਕਸਹਤਤਹੁਾਡ ੇਕਸਹਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ 
 ਲੋੜ ਹ.ੈ.. ਲੋੜ ਹ.ੈ..

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਿਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਜਾ ਂਕਬਮਾਰੀ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਿਾਤ ਿਰਦੇ ਹੋ 
ਤਾ,ਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ:

• ਇੱਿ WCB ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੇਿਾ, ਅਤੇ

• 204-954-4999, ਜਾ ਂਟੋਲ ਫ੍ੀ 1-877-872-3804 ਤੇ 
WCB ਨੂੰ ਫੈਿਸ ਿਰੇਿਾ।

ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆ ਂਕਰਪੋਰਟਾ ਂਨੂੰ WCB ਨੂੰ 333 
Broadway, Winnipeg, MB R3C 4W3 ਤੇ ਵੀ ਮੇਲ ਿੀਤਾ 
ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।





WCB
 ਿੀ ਿਰੇਿੀ...ਿੀ ਿਰੇਿੀ...
ਇੱਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ WCB ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ਤੇ ਲੱਿੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਿ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਕਲ੍ਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਇੱਿ 
ਕਨਰਣੇਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।

WCB ਫੇਰ:ਫੇਰ:

• ਕਨਸ਼ਚਤ ਿਰੇਿੀ ਕਿ ਸੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਲੱਿੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ 
ਸੀਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰੇਿੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਹੱਿਦਾਰੀ ਦਾ ਕਨਰਧਾਰਣ ਿਰੇਿੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿੇ ਦੱਸੇਿੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਿੀ 
ਫੈਸਲਾ ਕਲੱਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਦੋਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।



ਉਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ 
ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ‘ਤ ੇਲੱਿੀ ਆਪਣੀ ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ‘ਤ ੇਲੱਿੀ ਆਪਣੀ 

ਸਟੱ ਸਟੱ 
ਤੋਂ ਠੀਿ ਹ ੋਰਹ ੇਹਵੋ.ੋ...ਤੋਂ ਠੀਿ ਹ ੋਰਹ ੇਹਵੋ.ੋ...

1  ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਲਾਿਾਤਾ ਂਤੇ ਜਾਓ।

2  ਕਨਯਮਤ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਯਿੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਤੀ 
ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਕਧਤ/ਕਵਿਲਪਿ ਿੰਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਕਨਯਮਤ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।

3  ਆਪਣੇ ਕਨਰਣੇਿਾਰਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਕਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਸੱਟ, ਠੀਿ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨਯਮਤ ਨੌ ਿਰੀ 
ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਿਤਾ ਕਵੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸ।ੋ



WCB ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਿਾਰੀ
• ਤੁਹਾਡੇ ਿੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ WCB ਬੀਮਾ ਲਾਭਾ ਂਦਾ ਭੁਿਤਾਨ 

ਿਰਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਨਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਿੱਟੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੈਿਸ ਡਾਲਰਸ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਿੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

• WCB ਨੂੰ ਕਨਰਦੇਸ਼ਿ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੰਕਤ੍ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਕਨਰਪੱਖ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਿਰਤੀਆ ਂ
ਦੇ ਕਤੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ, ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੇ ਕਤੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਅਤੇ 
ਜਨਤਿ ਕਹੱਤ ਦੇ ਕਤੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• WCB ਅਕਜਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼, 
ਆਸਾਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
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ਸਾਡੇ ਤੱਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਕਚਆ ਜਾਵੇਸਾਡੇ ਤੱਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਕਚਆ ਜਾਵੇ
ਦ ਵਰਿਰਜ਼ ਿੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (The Workers 

Compensation Board of Manitoba) 333 Broadway, 

Winnipeg, MB R3C 4W3

wcb@wcb.mb.ca 
‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਿਰੋ

ਵਧੀਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ
www.wcb.mb.ca

ਜਾ ਂਜਾ ਂ204-954-4321 ’ਤੇ’ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ

ਜਾ ਂਟੋਲ ਫ੍ੀ
1-855-954-4321 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿੰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੱਟਾ ਂਨੂੰ ਰੋਿਣਾ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦਾਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆ ਂਲਈ ਚੰਿਾ ਹੈ।  

ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ, 

safemanitoba.com ‘ਤੇ ਜਾਓ:‘ਤੇ ਜਾਓ:
ਜਾ ਂWinnipeg ਕਵੱਚ 204-957-SAFE (7233) ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

ਜਾ ਂWinnipeg ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ 1-855-957-SAFE (7233) ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ

ਇੱਿ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਿਰਵਾ ਿੇ ਇੱਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿੱਲ੍ ਬਣਾਉਣਾ।ਇੱਿ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਿਰਵਾ ਿੇ ਇੱਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿੱਲ੍ ਬਣਾਉਣਾ।

ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਪਾਲਣ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਿੈਰ-ਪਾਲਣ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ
204-888-8081 ‘ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾ ਂ1-844-888-8081 

 ‘ਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ੀ ਿਰੋ
Compliance@wcb.mb.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ‘ਤੇਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਮ ‘ਤੇ
ਸੱਟ ਲੱਿ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂਸੱਟ ਲੱਿ ਿਈ ਹੈ, ਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ


