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ਆਪਣੇ
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ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਸੱ ਟ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ।

ਆਪਣੇ

ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 72 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, WCB
ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱ ਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
(first aid) ਤ� ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ�
• ਤੁਸ� ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।
• ਕੰ ਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛੋ – ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰ,

ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ
ਜ� ਕਾਇਰੋਪ�ੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੱ ਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੱ ਟ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
(first aid) ਲਵੋ, ਫੇਰ ਇਹਨ� ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਉਹਨ� ਨੂੰ 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ,
WCB ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਕੰ ਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛੋ – ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WCB ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ

ਆਪਣੀ ਸੱ ਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (Report of Injury) ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਤੁਰੰਤ WCB ਨੂੰ ਭੇਜੋ।

3

ਤੁਸ� ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਔਨਲਾਈਨ

www.wcb.ab.ca 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਜਲਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ – WCB ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ� 'ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ�।
ਫਾਰਮ ਭੇਜੋ:
ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ: PO Box 2415, Edmonton, AB T5J 2S5
ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ: ਏਡਮੰ ਟਨ 780-427-5863
ਜ� ਟੋਲ ਫ�ੀ ਨੰਬਰ 1-800-661-1993 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-866-922-9221 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ�
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wcb.ab.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨ�ਟ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ (Workers’ Compensation Act) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 145 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ
ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਟੰ ਗਣ ਿਜੱ ਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ।

