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ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦ ੇ
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ�ਦੇ ਸਮ� ਜ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ 

ਤਕਨੀਕੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ 

ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ।ੋs  

 

ਮ� ਿਕੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ�? 

 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ (WCB) ਿਮਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਏਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 

ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ "ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ" ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ।  

 

ਜੇਕਰ ਮ� ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਹ� ਤ� ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਿਕ� ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ? 

 

ਜੇਕਰ WCB ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਮ� ਕਮਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਨਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਨਹ� ਦਰਸਾ�ਦੀ, ਤ� ਅਸ� ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਫਾਇਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤ� 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸ� ਇੰਝ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ�ਿਕ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦ ੇਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ 

ਤ� ਇਹਨ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। 



 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ �ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 

ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਿਵਖੇ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਿਕਸ ਤਰ�� ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 

 

1. ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਸੱਟ ਦੇ ਸਮ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਿਵੱਚ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

2. ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨ�  ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਉਸ 

ਆਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤਸੁ� ਜਖਮੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦੇ। 

 

3. ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨ� ਵਾਿਧਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� ‘ਤੇ 

ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਵਜ� ਤਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੁੰ ਦੀ।   

 

4. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਜਰਨੀਪਰਸਨ ਜ� ਬਰਾਬਰ ਪਦ ਦੀ 

ਪ�ਚਿਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ�ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਿਫਰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਵਰਕਰਜ਼ 

ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਸਵਾਲ ਹਨ? 

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਮੰਨ�  ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਕੀ 

ਤੁਹਾਡਾ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਡਜੁਡੀਕੇਟਰ ਜ� ਕੇਸ ਮਨ� ਜਰ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 


