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ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ (OHS) 
ਐਕਟ ਵਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਹੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਵਰਆਂ ਵਜੋਂ 
ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 
ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਹੰਸਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ 
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ 
ਵਕਿੇਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਵਖ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਨੰੂ ਇਕੱ ਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤ ੇਿਏ 
ਇਤਰਾਜ਼ਯਿੋ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹ ੇਵਵਵਹਾਰ, ਵਟਪੱਣੀਆ,ਂ ਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਖਾਸ 
ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ, ਿੱੁਸਾ ਦਵਾਉਣ, ਨੀਚਾ ਵਦਖਾਉਣ ਜਾਂ ਬਇੇਜ਼ਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਰਪੂ ਵਵੱਚ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਇਕੱ ਿੰਭੀਰ ਮੁਦੱਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਕੱ ਿੈਰ-ਵਸਹਤਮਦੰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ ੈਵਜਸਦੇ ਵਸੱਟ ੇਵਜੋ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਮਨੋਵਵਵਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ(ਸਰਤੋ: ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਅਤ ੇਵਹੰਸਾ | Alberta.ca)।
“ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤ ੇਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੰੂ 
ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਵਵਹਾਰ ਦੀ ਇਕੱ 
ਸ਼ਲੈੀ ਹ.ੈ..ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਵਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤ ੇਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਆਮ ਤਰੌ 
'ਤ ੇਸਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਵਸਕ ਹਾਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 
ਵਵਖ ੇਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵਜਨਸੀ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਅਤ ੇਵਵਤਕਰਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਰਜਸਥਾਨ 'ਤ ੇਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣਾ ਅਕਸਰ 
ਮਨੋਵਵਵਿਆਵਨਕ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਪੂ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪਰਤਖੱ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਕਪਟੀ ਢੰਿ ਨਾਲ, ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।”*

*https://alis.alberta.ca/succeed-at-work/manage-challenges/
bullies-at-work-what-to-know-and-what-you-can-do/

ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਉਵਚਤ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਕਰ 
ਅਪਮਾਵਨਤ ਹੋਵੇਿਾ ਜਾਂ ਡਰੇਿਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 
ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਰਬੰਵਧਤ ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਧਕੇੱਸ਼ਾਹੀ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਵਵਹਾਰ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਵੱਚ ਜਬੁਾਨੀ 
ਹਮਲ ੇਜਾਂ ਬਇੇਜ਼ਤੀਆ,ਂ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਲੋਣਾ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ 
ਛੜੇਛਾੜ ਜਾਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਸਮਾਨ ਨੰੂ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਦਰੁਭਾਵਨਾ-ਪਰੂਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲੈਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

WCB ਇਨਹਹਾਂ ਮਾਮਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 
ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਕਿਰੇਜ ਕਦੋਂ ਪਰਹਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ WCB ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ 
ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਵਹਲਾਂ ਵਾਂਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਵਖੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਚ, WCB 
ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਕਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 
ਰੋਿ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕੁਝ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਨਦਾਨਾਂ ਵਵੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਵਚੰਤਾ, 
ਸਮਾਈ ਵਵਕਾਰ ਜਾਂ ਸਦਮੇ-ਉਪਰੰਤ ਤਣਾਅ ਵਵਕਾਰ (PTSD) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ 
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ 
ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਪਰਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਨਹਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ-ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਜਾਵਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਹੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, 
ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਵਨਪਟਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ), ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਵਵਵਿਆਵਨਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਵਕਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ।
ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ WCB 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਵਰੇਜ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਓਹੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਹਾਂ ਨੂੰ 
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ/ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਏਗਾ?
ਹਾਂ।  ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਵਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ 
ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਿੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਕ ਅੱਿੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਸਵਹਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਮਮੂਲੀ 
ਅਸਵਹਮਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ। 

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ-ਸਬੰਧੀ 
ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਇੱਕ ਉਵਚਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਦਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਨੂੰ 
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਮ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਿਏ ਉਵਚਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਿਾਰ ਦਾ ਆਮ ਵਹੱਸਾ ਮੰਵਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਿੇ।  ਇਸ ਵਵੱਚ ਹੇਠ 
ਵਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣੇ
• ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
• ਸਟਾਫ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ, ਟਰਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਿਠਨ
• ਪਰਰਚਾਰ, ਮਤਭੇਦ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਿੀਆਂ
• ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਅਤੇ ਪਰਰਬੰਧਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ 

ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

https://open.alberta.ca/publications/o02p1
https://open.alberta.ca/publications/o02p1
https://www.alberta.ca/workplace-harassment-violence.aspx
https://alis.alberta.ca/succeed-at-work/manage-challenges/bullies-at-work-what-to-know-and-what-you-can-do/
https://alis.alberta.ca/succeed-at-work/manage-challenges/bullies-at-work-what-to-know-and-what-you-can-do/
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• ਸਮਾਂਰੇਖਾ/ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਬਾਅ
• ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਂ ਸਮੇਤ 

ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਵਹਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਵਹਮਤੀ 
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਵਵਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਵੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਨੰਬਰ 1-866-922-9221 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ 
ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਨਰਣਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ 
ਰੱਖਣਿੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

WCB ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਕਸੇ 
ਘਟਨਾ(ਿਾਂ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਵਨਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ 
ਦੇ ਵਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਵਲਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਿੇ: 

• ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ, ਆਵਦ) 
• ਿਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਵਊ ਅਤੇ ਵਬਆਨ
• ਰੁਜ਼ਿਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
• WCB ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਕਿਰੇਜ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਮਨੋਵਵਕਾਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਮਹਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੱਟ ਵਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਇੱਕ ਵਨਰਣਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਿੀ ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 
ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਿਾ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ।

https://www.wcb.ab.ca/treatment-and-recovery/specialized-injury-support/psychological-injuries/

