
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਨ ਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ  ੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ   ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹ  
 

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਰਜਹ ੇਰ ਿੱ ਜੀ 

ਹਾਲਾਤ ਹ ੰਦੇ ਹ  ਜੋ  ੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ -ਇਹ 

ਹਰੇਕ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿੱਖਰੇ ਹ । 

ਨਕਹੜੀਆਂ ਨ ਿੱਜੀ ਸਨਿਤੀਆਂ  ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ   ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ 

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹ ? 

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪ ਸੇਸ਼  ਬੋਰਡ (Workers’ Compensation Board, WCB)  ੇ 

WCB ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰ  ਅਤੇ ਇਹ ਰ ਰਧਾਰਰਤ ਕਰ  ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਤੰਤਰ 

ਖੋਜਕਰਤਾ*  ੰੂ ਰ ਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ 

 ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ  ਾਲ ਰਕਹੜੇ ਰ ਿੱ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜ ੜ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹ । 

ਉਹ ਾਾਂ ਦੇ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ੇ ਰ ਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਕ ਰਤੰ  ਰ ਿੱ ਜੀ ਹਾਲਾਤ  ੌਕਰੀ ਲਿੱਭਣ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ  ੰੂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ : 

 ਨਸਿੱਨਖਆ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਰ - ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ਾ ਕਰ  ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ  ੰੂ 

ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਲਿੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਦਭੁਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ — ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹ  ਰ ਦੀ ਘਾਟ  ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ  ੰੂ ਹੋਰ 

ਚ ਣੌਤੀਪੂਰ  ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸੁਰ  ਕਰ  ਿਲੇੇ ਉਮਰ—60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ  ੰੂ ਹੋਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਲਿੱਭਣ ਰਵਿੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਮ ੇਇਿੱਕ 

ਸਫਲ  ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਿੱਕ ੋਰਸਤੇ ਦਾ ਅ  ਭਵ  ਹੀ ਾਂ ਕਰ ਗੇ। ਕ ਝ  ੰੂ 

ਸਮੇਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇਿੱਕ- ਾਲ-ਇਿੱਕ ਕੋਰਚੰਗ) ਦੇ ਰਪੂ ਰਵਿੱਚ ਥੋੜਾ 

ਹੋਰ ਸਮਰਥ  ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

* ਆਰ.ਏ. ਮਾਲਟੇਸਟ ਐਾਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਰਲਰਮਟੇਡ 

ਇਹ ਨ ਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ  ੌਕਰੀ ਖੋਜ ਲਾਭਾਂ   ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾ  ੂੰ  

ਨਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ : 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਿੱਟ  ਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਕਾਰ  ਆਪਣੀ ਦ ਰਘਟ ਾ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਮਤੀ ਜਾਾਂ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾ  ਤ ੇਵਾਪਸ  ਹੀ ਾਂ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤ ਹਾ ੰੂ WCB ਦ ਆਰਾ ਮ ੜ-ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਹ ਰ ਰਧਾਰਤ ਕਰ  ਰਵਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਰਕ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਰਕਹੜੀਆਾਂ 

 ਵੀਆਾਂ  ੌਕਰੀਆਾਂ ਸੰਭਵ ਹ । 

ਇਿੱਕ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹਰ ਤ ਹਾਡੇ  ਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਰ ਰਧਾਰਤ ਕਰ  ਲਈ ਰਕ 

ਰਕਹੜੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤ ਹਾ ੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਰਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 

ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਰਫਰ ਤ ਹਾ ੰੂ 12 ਹਫ਼ਰਤਆਾਂ ਲਈ ਰਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ 

 ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ (ਲਗਭਗ ਰਤੰ  ਮਹੀ ੇ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ  ਵੀ ਾਂ  ੌਕਰੀ  ੰੂ ਸ ਰਿੱਰਖਅਤ ਕਰ  

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਾਂ ਤ ਹਾ ੰੂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਤ ਹਾ ੰੂ ਪੂਰੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦੌਰਾ  ਕੋਰਚੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇਗੀ। 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਤ ਹਾਡੀ WCB ਸਮਰਰਥਤ  ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, WCB ਇਹ 

ਰ ਰਧਾਰਰਤ ਕਰੇਗਾ ਰਕ ਕੀ ਇਹ ਾਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰ ਿੱ ਜੀ ਸਰਥਤੀ ਤ ਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ  ੰੂ 

ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤ ਹਾ ੰੂ  ੌਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ  ਜਾਾਂ  ੌਕਰੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰ  ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਾਂ ਅਰਜਹਾ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤ ਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

WCB ਤ ਹਾਡੀ  ੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਰਵਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ  ਲਈ ਹਰ ਉਰਚਤ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀ ਾਂ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਾਾਂ ਰਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਮ ੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਫਲ 

ਹੋਵੋ। 
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1-866-922-9221 (AB ਦ ੇਅਦੰਰ) 
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