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MGA BENEPISYO NA TULONG SA KITA 
 

Maaari ba akong makatanggap ng tulong sa kita habang naghihintay ng desisyon sa 

aking claim sa WCB? 

 

Ang tulong sa kita ay maaaring makatulong sa iyo sa pananalapi kung ikaw ay 

nakakatugon sa mga iniaatas upang maging karapat-dapat habang ikaw ay 

naghihintay ng desisyon sa iyong claim sa kabayaran sa mga manggagawa. 

Gayunman, kung ang iyong claim sa WCB ay tinanggap, ang pera na natanggap 

mo mula sa Tulong sa Kita ay kailangang bayaran pabalik sa kanila. 

 

Kung ikaw ay nakatanggap ng tulong sa kita habang naghihintay ng desisyon sa 

iyong claim, kailangan mong kumpletuhin ang pagpapalabas ng pagtatalaga ng 

suweldo sa Employment and Income Assistance Office. 

 

Kung habang ikaw ay naghihintay para sa iyong mga benepisyo sa WCB, ikaw ay 

nakatanggap ng mas kaunting pera mula sa Tulong sa Kita kaysa sa iyong 

lingguhang WCB na takdang benepisyo, ikaw ay makakatanggap ng tseke para sa 

kabayaran sa mga manggagawa para sa diperensiya kapag natanggap na ang 

iyong claim. 

 

Kung ikaw ay makatanggap ng mas maraming pera mula sa Tulong sa Kita kaysa sa 

iyong mga benepisyo sa WCB, aming babawasan ang iyong kabayarang (mga) 

tseke hanggang mabayaran pabalik ang Tulong sa Kita. Sa sandaling ang Tulong sa 

Kita ay muling nabayaran, aming ipagpapatuloy ang iyong mga benepisyo sa WCB 

kung magpatuloy ang iyong claim. 

 

Kung ikaw ay nag-aplay o tumatanggap ng tulong sa kita sa kahit na aling punto sa 

panahon ng iyong claim sa WCB, kailangan mong iulat ito kaagad sa WCB sa 

pamamagitan ng pagtawag sa iyong tagapasya o tagapangasiwa ng kaso. 

Kailangan mo rin ipagbigay-alam sa iyong manggagawa para sa tulong sa kita na 

ikaw ay nag-aplay o tumatanggap ng mga benepisyo para sa kabayaran sa pinsala 

sa manggagawa. 

 

Maaari ba akong tumanggap ng benepisyo na tulong sa kita at kabayaran sa 

manggagawa nang sabay? 

 

Minsan ay maaari kang tumanggap ng tulong sa kita bilang karagdagan sa iyong 

mga benepisyo sa kabayaran. Ang pera na iyong tinatanggap mula sa Tulong sa Kita 

ay hindi ibabawas mula sa iyong mga benepisyo sa kabayaran. Kailangan mong 

makipag-ugnayan sa Employment and Income Assistance Office para sa 

karagdagang impormasyon sa pagiging karapat-dapat para sa kanilang mga 

benepisyo. 



 

Ang lathalang ito ay ipinapagkaloob bilang pangkalahatang impormasyon. Hindi ito nilalayon 

na maging legal na payo, at hindi dapat asahan na bilang tulad. Para sa mas tiyak na 

impormasyon, tingnan ang  The Workers Compensation Act and Regulations and WCB Policies. 

Ang mga dokumentong ito ay makukuha sa website ng WCB sa wcb.mb.ca. 
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Kung ikaw ay may mga katanungan kung paano nakakaapekto sa iyong claim ang 

tulong sa kita, mangyaring tawagan ang iyong tagapasya o tagapangasiwa ng 

kaso. Kung ikaw ay tumatawag mula sa labas ng Winnipeg, tumawag nang walang 

bayad sa 1-800-362-3340. 

 

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa pamprobinsyang Employment and 

Income Assistance Program, mangyaring tumawag sa (204) 948-4000 tumawag sa 

tanggapan sa iyong lungsod o munisipyo na tanggapan para sa tulong sa kita. 


