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ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
� ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ।

ਨ� ਿਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ � ਕ�ਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ 72 ਘੰਿਟੰਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਟ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:
• ਤੁਹਾ� ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (first
aid) ਤ� ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ
• ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ�
ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਸੀ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ � ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ।
• ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਜੇ
ਤੁਸ� ਇਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਆਪਣੇ
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ �
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤਯਾਬ ਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਕਰੀ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
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ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ (first aid) ਲਵੋ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਪਣ

ਡਾਕਟਰ,

ਿਫਿਜ਼ਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਜਾਂ
ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ � ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾ�
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
• ਉਨ�ਾਂ � ਕ�ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 48 ਘੰਿਟਆਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ WCB � ਸੱਟ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ � ਦੱਸੋ ਿਕ ਜੇ ਲੋੜ
ਪਵੇ ਤਾਂ WCB ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ � ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WCB � ਦੱਸੋ— ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ www.wcb.ab.ca 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ
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ਆਪਣੇ

ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ WCB ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਬਹਤਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸੋਧੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ � ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸ�
ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਸ� ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ
ਹੋ ਉਸ� ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-866-922-9221 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.wcb.ab.ca
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨ� ਟ: ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Workers’ Compensation Act) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 145 ਦੇ ਤਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਪੋਸਟਰ � ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ ਟੰਗਣ ਿਜੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ� ਵੇਖ ਸਕਣ।

