
 

 

 
2023 

ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਾਵਮਆਂ ਤ ੇਮੁਥਾਜ ਪਵਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸਾਂ ਲਈ ਭਿੱ ਤੇ 
 
ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਕਰਜ਼ 
ਕਮਪਨਸਸ਼ੇਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਵਕਵੇਂ ਕਰਾਂ? 
 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਆੁਵਜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਦਾਵਾ ਮੰਜੂਰ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤਾਂ, ਮੈਂ ਵਕਹੜੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸਸ਼ੇਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ/ਦੀ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਾਂ? 
 
ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ ਰ ਹ ੋਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਨਰਭਰ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ, ਤਸੁੀਂ ਹਠੇ ਨਲਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ ੋ(ਡਾਲਰ ਰਕਮ 2023 ਨਵੱਚ ਹਈੋਆ ਂਮੌਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ)ੈ: 
 

• $93,770 ਦਾ ਇੱਕ-ਮਸ਼ੁਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਜਸਨ ੂੰ  WCB ਰਾਹੀਂ ਪਰਸ਼ਾਨਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰਨਸ਼ਕੀ (ਨਨਯਮਕ ਮਾਨਸਕ ਭੁਗਤਾਨ) ਨਵੱਚ 
ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

• ਨਜਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੱਚ, ਮਾਨਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦ ੇਮਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ (ਨਕਸ ੇਹੋਰ ਨਨਰਭਰ ਨਵਅਕਤੀ, 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੱਚ,ੇ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਉਸਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇ90% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪੂੰਜ ਸਾਲ ਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਮਲਦਾ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮਲਦਾ ਹੈ (60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਉਮਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ) 

• WCB ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਨਵਵਸਾਇਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਮਆ ਂਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸੀ, ਆਤਮ 
ਨਨਰਭਰ ਬਣਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਨਨਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਨਮਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਨਖਆ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਮ ੇਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਤਰੁੂੰ ਤ ਨਮਲਣ ਵਾਲੇ $14,430 ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈਨਜਸਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਖਰਨਚਆ ਂਨਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚ ੇWCB ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ?  
 
ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਮੂੰਜ ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਨਵੱਚ $520 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦ ੇ
ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਕ ਭੁਗਤਾਨ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਨਰਭਰ ਬੱਨਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਆਪਣੀ 
ਨਸੱਨਖਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਨਰਹਾ ਹੈ।  
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ਸ਼ਬਦ "ਬੱਚਾ" ਨਵੱਚ ਨਵੱਚ ਕਾਮੇ ਤ ੇਨਨਰਭਰ ਸਾਰ ੇਬੱਚ ੇਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਓਹ ਸਾਰ ੇਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਨ ਨਜਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਮਾ 
ਨਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫਰਜ ਨਨਭਾ ਨਰਹਾ ਸੀ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸੌਤਲੇੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਵਜੋਂ)। 
 
ਜੇ ਦੂਜ ੇਵਨਰਭਰ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? 
 
ਹਾਂ, ਸਾਰ ੇਨਨਰਭਰ ਨਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੱੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਔਸਤ 
ਆਮਦਨੀ ਦ ੇ90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਨਰਲੋ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀਆ ਂਦੀ ਗਣਨਾ $153,380 ਦੀ ਅਨਧਕਤਮ ਔਸਤ 
ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਨਜੱਥੇ ਵੀ ਨਨਰਭਰ ਬੱਚੇ ਹਣੋ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ 
ਮਾਨਸਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੱਨਚਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਵਕ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 
 
ਨਕਸੇ ਨਨਰਭਰ ਨਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜ ੋਉਸਦੀ ਮਤੌ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤ ੇਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂ ਅੂੰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਸਨ। ਨਨਰਭਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ: 
 
• ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜ ੋਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ ਨਰਹਾ (ਰਹੀ) ਸੀ 
• ਇੱਕ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜ ੋਨਕ ਵਾਇਟਲ ਸਟੈਨਟਸਨਟਕ ਐਕਟ (The Vital Statistics Act) ਦ ੇਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਨਕਰਤ 

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮ ੇਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਰਹ ਨਰਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ੇਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਤੂੰਨ 
ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਆਹ ਵਰਗ ੇਨਰਸ਼ਤ ੇਨਵੱਚ ਰਹ ਨਰਹਾ ਸੀ (ਨਤੂੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਘਟਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਮਰਤਕ ਕਾਮ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ)  

• 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚੇ 
• 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚ ੇਜੋ ਸਕ ਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  
• ਓਹ ਬੱਚੇ ਜ ੋਨਕ ਮਾਨਨਸਕ ਤਰੌ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ ਤ ੇਆਮਦਨੀ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਓਲ੍ਡ ਏਜ 

ਨਸਕੁਨਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਜਾਂ ਉਹ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾ-ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਨਹਲੇ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਵੋੇ 
• ਪਨਹਲੇ ਦ ੇਜਾਂ ਵੱਖਰ ੇਹ ੋਚੁਕੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜੇ ਉਹ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਨਹਯੋਗ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। 
• ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜ ੋਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਐਕਟ ਦ ੇਨਵੱਚ ‘ਨਨਰਭਰ ਨਵਅਕਤੀ’ ਦ ੇਹਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 



 

 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਇਸ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਨਜਆਦਾ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨਨਯਮ (The Workers Compensation Act and 

Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
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ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂ? 
 
ਹਾਂ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਵੱਚ, ਕੂੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੱਚ ਰੁਜਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਰੋਨਵਨਸ਼ੀਅਲ ਨਡਪਾਰਟਮੇਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ 
ਏਡਂ ਇਮਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਸਫੇਟੀ ਏਡਂ ਹਲੈਥ ਨਡਵੀਜਨ WCB ਨ ੂੰ  ਇਤਲਾਹ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡ ੇਦਾਅਵ ੇਲਈ WCB 
ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਰ ਰੀ ਹੈ, ਨਕਉਂਨਕ ਫਾਇਦ ੇਨਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਦੱਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਾਰਮ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉੱਸ ੇਸਮੇਂ ਹੀ ਭਜੇ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ ੇਜਰ ਰੀ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
 
WCB ਨੰੂ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰਸੋੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵਗੇੀ? 
 
• ਨਨਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਵਆਹ ਦ ੇਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦ ੇਪਰਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ 
• ਨਕਸੇ ਨਨਰਭਰ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਨ ੂੰ  ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ:  

a) ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਨਟਸਨਟਕ ਐਕਟ (The Vital Statistics Act) ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਨਰਸ਼ਤੇ ਦ ੇ
ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ 

b) ਤੁਹਾਡ ੇਨਮਰਤਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਨਹਣ ਦਾ ਸਬ ਤ  
• ਨਮਰਤਕ ਕਾਮ ੇਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 
• ਨਜੱਥ ੇਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਜਸ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚ ੇਲਈ ਬੱਚ ੇਦੀ 

ਹਾਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ 
• ਨਨਰਭਰ ਬੱਚ ੇਦਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਨ ਪੱਤਰ 
• ਇੱਕ ਅਲਗਾਵ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਆਦਸ਼ੇ ਜ ੇਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

 
ਸਾਰ ੇਮਾਮਨਲਆ ਂਨਵੱਚ, ਜਨਮ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦ ੇਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਬਪਨਤਸਮਾ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਨਵੱਚ, ਸ਼ਪਥ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਧਰੇੀ ਪੁੱ ਛਨਗਛ ਵੀ ਜਰ ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 


