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ਵਰਕਰ
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

WCB-ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ
WCB-ਐਲਬਰਟਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਿਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿਾਇਜ਼ ਹੋਣ, ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ਼ੀ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰ ੇਫੈਸਜਲਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 
ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸ ੇਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, 
ਤਾ ਂਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਜਹਯੋਗ-ਪੂਰਨ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਸਹਿਯੋਗ-ਪੂਰਨ ਸਮੀਹਿਆ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ

1. ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹਿਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿੈ 
(ਹਨਰਣਾਇਕ ਿਾ ਂਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ)

•      ਉਹ ਸਾਰ ੇਤੱਥਾ ਂਨੂੰ ਜਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗ ੇਜਿਹਨਾ ਂਦਾ ਅਜਿਐਨ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਕ਼ੀਤਾ ਜਗਆ ਸ਼ੀ।

•      ਿੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਿੂ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ ਿੋ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, WCB ਹਮੇਸਾ 
ਇਸ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਿੇਕਰ ਅਿੇ ਵ਼ੀ ਕੋਈ ਜਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਸਮ਼ੀਜਿਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿੋ।

2. ਸਮੀਹਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ੋਿਾ ਂਤੁਸੀਂ 1-866-922-9221 ਤੇ ਟੋਲ-ਫ਼੍ੀ 
ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸੰਸਕਰਣ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਿਦੋਂ WCB ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੰਭਵ 
ਹੱਲ ਦ਼ੀ ਜਦਸਾ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਜਹਯੋਗ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੁੱਜਦਆ ਂਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿੇਕਰ ਅਿੇ ਵ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆ ਂਕੋਈ 
ਜਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂWCB ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਜਵਵਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਮ਼ੀਜਿਆ 
ਸੰਸਥਾ (Dispute Resolution and Decision Review Body, DRDRB) ਨੂੰ 
ਭੇਿ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਜਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਦ਼ੀ 
ਬੇਨਤ਼ੀ ਿਮ੍ਾ ਂਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਿਮ੍ਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਜਮਆਦ ਨੂੰ 
ਵਿਾਉਣ ਵਾਸਤੇ DRDRB ਨੂੰ ਜਲਿਤ ਜਵੱਚ ਅਰਜ਼਼ੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਜਮਆਦ 
ਵਿਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਦੋਂ DRDRB ਮੰਨਦ਼ੀ ਹੈ ਜਕ ਦੇਰ਼ੀ ਲਈ 
ਿਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਤੇ ਜਲੱਤਾ ਿਾਏਗਾ, ਦੇਰ ਲਈ ਇਹੋ 
ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾ ਂਉੱਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਏਗਾ:

•      ਤੁਹਾਨੂੰ WCB ਵਲੋਂ ਉਜਚਤ ਨੋਜਟਸ ਦ਼ੀ ਕਮ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਜਦਆ ਂਹ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਲਈ 
ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਜਸਬ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਜਸਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ।

•      ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਿਾਜਤਰ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਕਸ ੇ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਵਅਕਤ਼ੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕ਼ੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਜਦਆ ਂ
ਹ਼ੀ ਜਕ ਜਵਅਕਤ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ 
ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਨਾਜਸਬ 
ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਜਸਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

•      ਤੁਸੀਂ ਜਨਦਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਮਾਨਜਸਕ ਿਾ ਂਸਰ਼ੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਿਾ ਂਜਕਉਂਜਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਿ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਜਕਆ ਜਗਆ ਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ 
ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸ਼ੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਿਤ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਮ੍ਾ ਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਵਿਾਇਆ ਜਗਆ ਸਮਾ ਂਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਾ ਂਨਹੀਂ, DRDRB ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਦੇਰ਼ੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਿ ਸਮਾ ਂਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਸਮੁੱਚ਼ੀ ਜਨਰਪੱਿਤਾ ਉੱਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਜਲਆ ਂਜਵੱਚ ਵਿਾਇਆ ਸਮਾ ਂਮਨਜ਼ੂਰ ਕ਼ੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹੈ, DRDRB 
ਅਜਿਹ਼ੀਆ ਂਸਜਥਤ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕ਼ੀਤ ੇਿਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾ ਂਲਈ 
ਸਮਾ-ਂਸ਼ੀਮਾਵਾ ਂਤੈਅ ਕਰਨਾ।

3. ਹਵਵਾਦ ਿੱਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਮੀਹਿਆ ਸੰਸਥਾ (Dispute 
Resolution and Decision Review Body) (DRDRB) 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ,ਂ ਇੱਕ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ:

•      ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸ ਮੁੱਜਦਆ ਂਅਤੇ ਜਚੰਤਾਵਾ ਂਨੂੰ 
ਸਮਝਦ ੇਹਨ।

•      ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ।

DRDRB ਇਹ ਯਕ਼ੀਨ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦ ੇਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸਟ ਮੌਕਾ 
ਹੈ। ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦ ੇਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਹਤਰ ਜਦ੍ਸਟ਼ੀਕੋਣ 
ਜਨਰਿਾਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੱਿ ਉਲਝਵੇਂ ਕੇਸਾ ਂਲਈ ਇੱਕ 
ਟੈਲ਼ੀਫੋਨ/ਕਾਨਫਰੰਸ ਮ਼ੀਜਟੰਗ ਦ਼ੀ ਜਸਫਾਜਰਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਂਜਵੱਚ 
ਸਾਜਮਲ ਪਾਰਟ਼ੀਆ ਂਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਗਜਹਰ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਜਬੰਦੂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦ਼ੀ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਪੂਰ਼ੀ ਹੋ 
ਿਾਦਂ਼ੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਭੇਿੇਗਾ। 

DRDRB ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ਼ੀ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜਿਆ ਂਤੋਂ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਅਪ਼ੀਲਸ ਕਮ਼ੀਸਨ ਰਾਹੀਂ DRDRB ਫੈਸਲੇ ਦ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿੇ DRDRB 
ਦਾ ਜਨਰਣਾ 1 ਜਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਿ ਜਵੱਚ ਜਲਆ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ਼ੀਲ ਕਮ਼ੀਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣ਼ੀ ਜਲਿਤ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਿਮ੍ਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਿੇ ਇਹ 1 ਜਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਿਾ ਂਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੀ ਤਾਰ਼ੀਿ ਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਸਬਜਮਟ ਕਰ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਅਪ਼ੀਲਸ ਕਮ਼ੀਸਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ  

Appeals Commission 
Standard Life Centre 
#1100, 10405 Jasper Ave. 
Edmonton AB  T5J 3N4 
www.appealscommission.ab.ca
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WCB-ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ (ਿਾਰ਼ੀ)
ਵਰਕਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਤੁਿਾਡੀ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਪ਼ੀ ਜਬਨਾ ਂਜਕਸ ੇਫ਼ੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਸਰਫ 
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਪਡੇਟ 
ਜਬਨਾ ਂਜਕਸ ੇਫ਼ੀਸ ਦੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 

ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰ਼ੀ ਸਮ਼ੀਜਿਆ ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਜਕਸ ੇਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਨੁਮਾਇਦੰਗ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣ਼ੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤ਼ੀਜਨਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਲਿਤ਼ੀ ਆਜਗਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 
ਵਕ਼ੀਲ ਿਾ ਂਜਕਸ ੇਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤ਼ੀਜਨਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦ਼ੀ 
ਫ਼ੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ਼ੀ ਪਵੇਗ਼ੀ। 

ਹੇਠਾ ਂਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਦੱਤ ੇਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤ਼ੀਜਨਿ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ ਂਪੁੱਛਣੇ 
ਚਾਹ਼ੀਦ ੇਹਨ:

•      WCB-ਐਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ?
•      ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਮੁਆਵਿਾ ਅਜਿਜਨਯਮ (Workers’ Compensation 

Act) ਅਤੇ WCB ਦ਼ੀਆ ਂਨ਼ੀਤ਼ੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਦ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦ ੇਹੋ?
•      ਤੁਸੀਂ ਜਕਹੜ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋ?
•      ਤੁਹਾਡ਼ੀਆ ਂਜਕੰਨ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਹਨ?

ਬੇਨਤੀ ਸਲਾਿਕਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ  
(Office of the Appeals Advisor, OAA)
ਤੁਸੀਂ OAA ਵਲੋਂ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਵ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਸਮ਼ੀਜਿਆ 
ਪ੍ਰਜਕਜਰਆ ਦੇ ਜਕਸ ੇਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੇਰ਼ੀ 
ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈhttp://www.workeradvocates.ca ਤੇ ਿਾਓ।

http://www.workeradvocates.ca

