ਵਰਕਰ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (1 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ)
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ
ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (DRDRB) ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਆਯੋਗ,
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਏਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ
ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ
ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਫਾਰਮ G041W ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਭੇਜੋ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ:
•

 ੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ
ਨ
ਪੱਤਰ।

•

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਮਾਨਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 ਨਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰ ਜੋ
ਕ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ/ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ
ਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

•

ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ।

•

ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਬਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ।

•

ਬ
 ੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋ ਟਿਸ।

•

ਜ਼
 ਰੂਰੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਹੋਰ ਰੂਪ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ 1 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ
ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ

•

ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਣੇ, $500 ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਬੈਨਿਫਿਟਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰੁਜਗਾਰ ਬੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ); ਅਤੇ,

•

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ:
•

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ,
ਜਾਂ

•

ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਬਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ)।

ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ?
ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
1-866-922-9221 ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰਿਮ
ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਬਲੂ ਸੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ:
•

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਸਕਲ ਕਮਾਈ, ਜਾਂ

•

 ਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਿਮਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਿਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ
ਅ
ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
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ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (ਜਾਰੀ)

ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਪੀਲ ਪੱਧਰ (DRDRB
ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਮੀਸ਼ਨ) ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ 01-10 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਇਹ 1
ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਨੀਤੀ 01-02, ਭਾਗ 1 ਦੇਖੋ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 1-866-922-9221 ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਕਰੋ।

www.wcb.ab.ca

•

contactcentre@wcb.ab.ca

•

1-866-922-9221 (AB ਦੇ ਅੰਦਰ)

1-800-661-9608 (AB ਦੇ ਬਾਹਰ)
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