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ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ

ਮੈਨੀਟੋਬਾ (Workers Compensation Board Manitoba) ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱ ਚ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦਯੋਗ� ਿਵੱ ਚ ਠ�ਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਠ�ਕਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, WCB ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਨ, ਸੁਤੰਤਰ

ਠ�ਕੇਦਾਰ ਹਨ ਜ� ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰ ਨ
ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੇ ਠ�ਕੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ� (GST ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜ� ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮ� ਠ�ਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਖਦਾ/ਰੱ ਖਦੀ ਹ� ਤ� ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ?
1) ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

2) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਯੋਗ ਹੋਏ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਰਾਹ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਕੋਈ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ WCB ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹਨ।

ਇਹ ਿਕਹੜੇ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਕਸੇ ਠ�ਕੇ-ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਲੱਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਉਸਾਰੀ, ਟ�ੱ ਕ ਉਦਯੋਗ, ਲੱਕੜ

ਲਈ ਰੁੱ ਖ� ਨੂੰ ਕੱ ਟਣ ਦਾ ਕੰ ਮ (ਲੌ ਿਗੰ ਗ), ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰ ਮ (ਜੈਨੀਟੋਰੀਅਲ), ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੂਹ,

ਸਾਮਾਨ ਿਖੱ ਚਣ ਵਾਲੇ ਟ�ੱ ਕ, ਆਿਦ), ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ� ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠ�ਕੇ �ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਗਏ

ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰ ਨ� ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਿਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਠ�ਕੇਦਾਰ
ਵਜ� WCB ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ �ਪਰ ਵਰਣਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠ�ਕੇ �ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਠ�ਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ
�ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ WCB ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ
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ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਸੁੰ ਤਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜ� ਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੋਲ
ਿਹਸਾਬ� ਿਵੱ ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ�ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 2020 ਿਵੱ ਚ $25,920 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ

ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹ� ਮੰ ਨ� ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਉਹ WCB ਰਾਹ� ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� WCB ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ�ਚ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕ� ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਹਨ:

• ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

• ਇਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਗ�ਾਹਕ ਹਨ

• ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜ� ਪਟੇ �ਤੇ ਲ� ਦਾ ਹੈ
• ਉਹਨ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਤ� ਬੇਪਰਵਾਹ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ�
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ�ਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਠ�ਕੇ �ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਵਪਾਰ ਚਲਾ�ਦੇ ਹੋ (ਪਿਹਲੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ), ਅਤੇ

WCB ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ�ਚ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਕੋਲ ਿਨਜੀ

ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹ� ਖਰੀਦਦੇ, ਉਹ,
ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ(ਡੇ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰ ਨ� ਜਾਣਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਗੈਰ-ਠ�ਕਾ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ�ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ WCB ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਠ�ਕੇਦਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹ� ਮੰ ਨ� ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨ� ਕੋਲ ਿਨਜੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ

ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤ� ਉਹਨ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਨੂੰ
ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਮ� WCB ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ� ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?
ਤੁਸ� ਠ�ਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਖਣ ਤ� ਪਿਹਲ� WCB ਆਿਗਆ-ਪੱ ਤਰ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ (Clearance Request

System) ਵਲ� ਆਿਗਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹ� ਤ�, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਜ� ਮੰ ਨ�
ਗਏ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਲਈ ਆਕਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WCB ਆਿਗਆ-ਪੱ ਤਰ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਤ ਿਦਨ, ਇਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ 24 ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ�ਣਾਲੀ ਤੱ ਕ ਦੋ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1. ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ: ਤੁਸ� ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਕੰ ਪਨੀ ਜ� ਵਪਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨ� ਰਾਹ� ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੀ
ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ WCB ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਿਜੰ ਨ� ਨ� ਜ� ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ �ਤੇ ਤੁੰ ਰਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ www.wcb.mb.ca ਿਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

2. ਪਰਸਪਰ ਪ�ਭਾਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ: ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਇੰ ਟਰਨ��ਟ ਕਨ�ਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਕੇ, ਰਿਜਸਟਰ
ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫਰਮ� ਅਤੇ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਪ�ਭਾਵੀ ਸੂਚੀਆਂ

ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਆਿਗਆ-ਪੱ ਤਰ ਬੇਨਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਿਦਨ ਨੂੰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ, (204) 954-4803 ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਟੌਲ ਫ�ੀ 1-866-751-9245 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਨ�ਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਸ� "ਮੰ ਨ� ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ" ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਦਾ

ਪਤਾ ਨਹ� ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਕ ਗੈਰ-ਠ�ਕਾ ਆਧਾਿਰਤ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ WCB ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨ�ਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਠ�ਕੇ �ਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਆਿਗਆ-

ਪੱ ਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਜੇ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ ਕੋਲ WCB ਪੈਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਠ�ਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਿਹੱ ਸੇ �ਤੇ ਪ�ੀਿਮਅਮ� ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੋਗੇ।
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ਕਈ ਵਾਰ, ਠ�ਿਕਆਂ �ਤੇ ਅੰ ਿਤਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ

ਠ�ਕੇਦਾਰ ਵਜ�, ਜੇ ਕੋਈ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਬਾਅਦ
ਿਵੱ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਨਹ� ਸੀ, ਕੀ ਮ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾ

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�?

ਨਹ�, ਤੁਸ� ਨਹ� ਠਿਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers Compensation Act) ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਨੂੰ WCB ਉਹਨ� ਪ�ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ� ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ
ਪੈਸੇ ਨਹ� ਕੱ ਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਿਕ ਮੁੱ ਖ ਠ�ਕੇਦਾਰ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਸ� WCB ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ-ਠ�ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹ� ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਅੰ ਿਤਮ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜ� ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਕਲਨ ਠ�ਕੇ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਕਮ �ਤੇ

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?

WCB ਿਸਰਫ਼ ਠ�ਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ੀਮੀਅਮ ਰਕਮ� ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ।
WCB ਦੀ ਇਕ ਸਮ�-ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਿਮਆਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ�

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਠ�ਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕੀਮਤ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� www.wcb.mb.ca ਿਵਖੇ ਠ�ਕਾ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਆਕਲਨ ਸਮ�-ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ� ਇਕ ਨਕਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੁਲ�ਕਣ ਸੇਵਾਵ� (Assessment Services) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਨੰਬਰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)।
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ਠ�ਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ� �ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਕਲਨ ਸੇਵਾ (Assessment Services) ਨਾਲ (204) 9544505 ਤੇ ਜ� ਕੈਨ�ਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵੱ ਚ ਟੌਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ

1-855-954-4321 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� (204) 954-4900 ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ ਜ� ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਟੌਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ
1-866-245-0796 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

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

ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 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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