ਕਰਮਚਾਰੀ
ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਨਿਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਖਮੀ ਕਾਮਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਆਵਜਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ WCB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਾਰਥੀ* ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ - ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ - ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ
ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸਮੇਂ ਉਮਰ- 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
4. ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ
- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁਕੇ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਨੌ ਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WCB
ਦੁਆਰਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ
ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਭਾਲਣ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ
ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ( ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ )। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿਂਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ WCB ਸਮਰਥਿਤ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇਗੀ, WCB ਇੱਹ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਜਾਂ
ਨੌ ਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
WCB ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ
ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ( ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ
ਵਾਂਗ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, WCB ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋੜਿਆ ਹੈ:
ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਰ। ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ
ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
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