2020
ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ
ਜੇਕਰ ਮ� ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮਾ ਹ�, ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱ ਟ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ
ਤ� ਕੀ ਮ� ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਯੋਗ ਹ�?

ਹ�। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ (WCB) ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ

ਂ ੂਲ�ਸ ਅਟ�ਡ�ਟ ਹੋ, ਜ� ਿਫਰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਜ� ਐਬ

ਆਪਾਤਕਾਲ ਮਾਪ ਐਕਟ (The Emergency Measures Act) ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਰਮੀ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ�ੋਿਵੰ ਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਸਥਾਨਕ
ਅਥਾਰਟੀ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ:
• ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

• ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜ� ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ

• ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਿਟੰ ਗ� ਜ� ਟ�ੇਿਨੰਗ ਅਿਭਆਸ� ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜੇ ਫਾਇਰ ਪ�ੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (Fire Prevention Act) ਅਧੀਨ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ WCB ਬੀਮਾ-ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਸੂਬਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਿਨਯੋਜਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮ� ਿਕਹੜੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹ�?
ਤੁਸ� WCB ਫਾਇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਟ ਜ� ਿਬਮਾਰੀ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਵੇ।
ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਗਤ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

• ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਆਿਦ ਦੇ ਖਰਚ
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• ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

• ਸਥਾਈ ਅੰ ਸ਼ਕ ਅਯੋਗਤਾ ਅਵਾਰਡ

• ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਹੈਿਬਿਲਟੇਸ਼ਨ

• ਆਕਸਿਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਆਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਮੇਰੇ ਕਲੇ ਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਿਕਸਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਪ�ੋਿਵੰ ਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮੰ ਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱ ਟ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ�, ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਕਲੇ ਮਸ
ਸਰਿਵਸ ਕੇ�ਦਰ 204-954-4321 ਤੇ ਜ� 1-855-954-4321 ਤੇ ਟੌਲ ਫ�ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਮ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ WCB ਕੋਲ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਿਨਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਟਾਈਮ ਖੁੰ ਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ WCB ਸੱ ਟ ਿਰਪੋਰਟ ਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ� ਹੋਣ ਦਰਸਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਿਨਯੋਜਕ,

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਜ� ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ� ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਮਾ�ਦੇ ਹੋ, ਆਿਦ
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱ ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ� ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ�

ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ, WCB ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯਮਤ
ਿਨਯੋਜਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਤ�
ਪੈਸਾ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ?
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ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਫੇਰ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰ ਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (The Workers Compensation Act) ਰਾਹ� ਸੁਰੱਿਖਆ

ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਤ� ਸਮ� ਦੀ ਹਾਨੀ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਧ ਹੋਣਗੇ:
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਨਯਮਤ ਆਮਦਨ�, ਜ�

• ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (IAW) ਦਾ ਅੱ ਧ
2020 ਲਈ IAW ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ $945.78 ਹੈ ($49,180.56 ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ); ਅੱ ਧਾ IAW ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ

$472.89 ਹੈ ($24,590.56 ਪ�ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ)

ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਨੀ

ਫਾਇਦੇ ਅਿਧਆਕਾਰਤ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਟ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ IAW ਦੇ ਅੱ ਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਫਾਇਦੇ ਿਮਲਣਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਆਮਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਤਕ ਸੱ ਟ� ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਦ�
ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ

ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭੱ ਤਾ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਿਮਲਣਗੇ ਉਹ ਜ� ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 90% ਜ� IAW ਦਾ
90% ਦੋਵ� ਿਵੱ ਚ� ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ।

WCB ਿਸਰਫ਼ ਭੱ ਤਾ ਹਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸੱ ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਹਾਨੀ

ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, WCB ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਿਨਯੋਜਕ ਤ� ਿਬਮਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
WCB ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਿਨਯੋਜਕ ਤ� ਹਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇਯੋਗ ਸੱ ਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ।
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ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਿਨਯੋਜਕ ਤ� ਿਬਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ

ਸਕਦਾ ਹ� ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਸੱ ਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦ� ਮ� ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡਊਟੀ ਤੇ
ਹੋਵ�?

ਹ�, ਮੁਆਵਜ਼ੇਯੋਗ ਸੱ ਟ ਲਈ WCB ਪਿਹਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯੋਜਕ

ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ�ਗੇ ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

ਨਮੂਨਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ:
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ� ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੋ ਿਜਸਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ
ਨਮੂਨਾ ਫਾਇਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

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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