
 

2017 

 

ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
  
ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਿੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ WCB ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਅਤ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਕਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਖਿਖਿਆਰਥੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਿੇਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਖਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਵਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਖਿੱਿਲਾਈ ਖਵੱਚ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਕੂਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਿੱਿਲਾਈ ਖਵੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱਚ 
ਇਮਪਲੋਏਰ ਔਫ ਖਰਕਾਰਡ (ਕੂੰਪਨੀ/ਫਰਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ) ਮੂੰ ਖਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਕਿੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ 
ਿਬੂੰ ਧਤ ਿਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਮੈਂਕੀਕਰਾਂਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਿਆਰਥੀ ਨ ੁੰ  ਕੁੰ ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
 
ਖਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿੱਟ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਖਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਦੀ ਿੂਚਨਾ WCB ਨੂੂੰ  ਖਦਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਿੱਟ ਦੀ ਿੂਚਨਾ 
ਖਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਿਾਨੂੂੰ  ਇਹ ਦੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਿੱਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਖਰਹਾ ਿੀ ਜਾਂ 
ਇਕ ਖਿਖਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਖਿੱਿਲਾਈ ਲੈ ਖਰਹਾ ਿੀ।  
 
WCB ਨ ੁੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਸਕਉਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਿੱਟ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰ ਇਕ ਸਿਸਿਆਰਥੀ 
ਿੀ? 
 
WCB ਨੂੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਖਿਖਿਆਰਥੀ ਿੀ ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਿਖਥਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 
ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੁਕਿਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਖਵਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਖਕਿੇ ਖਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਜਵੇਂ-ਖਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿੱਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 



 

ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਿਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਲਈ ਇਿ ਉੱਪਰ ਭਰੋਿਾ ਕਰਨਾ 
ਉਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਜ਼ਆਦਾ ਖਨਸ਼ਖਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਅਤੇ ਖਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਿੋ। ਇਹ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ WCB ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ wcb.mb.ca ਖਵਿੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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WCB ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੁਕਿਾਨ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਿਮਾਯੋਜਨ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਿੱਟ 
ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਨੂੂੰ  ਖਨਰਪੱਿਤਾ ਨਾਲ 
ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  
 
WCB ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਧਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਖਿਆਰਥੀ ਖਿੱਿਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਕੂੰ ਨੀਆਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ।  
 
ਜੇ ਇਿ ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਖਵੱਚ ਖਕਿੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਿਮਾਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ 
ਤੁਿੀਂ ਿੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਮਾਯੋਖਜਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਖਵੱਚਕਾਰ ਅੂੰ ਤਰ ਲਈ 
ਲਾਗਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। 
 
ਲਾਗਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ 31.05.10, ਲਾਗਤ 
ਛੁਟਕਾਰਾ/ਲਾਗਤਟਰਾਂਿਫਰ ਨੂੂੰ  ਇੱਥੇ WCB ਵੈਬਿਾਈਟ ਤੇ ਦੇਿੋ  
http://www.wcb.mb.ca/cost-reliefcost-transfers . 
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