ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਤੱ ਥ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੱ ਟੜ ਹੋਣ ਸਮੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਈ (ਪਰਮਾਨੈ ਂਟ)
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (ਨੌ ਨ ਪਰਮਾਨੈ ਂਟ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ |

ਸਥਾਈ ਕਾਮੇ
ਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ |
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੇ ਔਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ |

ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ
ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਲਈ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ
ਲੇ ਔਫ਼, ਸ਼ੱ ਟ ਡਾਊਨ, ਜਾਂ ਮੌ ਸਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌ ਸਮੀ (ਸੀਜ਼ਨਲ), ਠੇ ਕੇ ਤੇ (ਕੌ ਨਟ੍ਰੈ ਕਟ) ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ/ਆਰਜ਼ੀ (ਟੈ ਮਪਰੇਰੀ) ਕਾਮੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਉਜਰਤ ਇਵਜ਼ ਲਾਭ ਵਜੋ ਂ ਮੈ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨ ੀ ਰਾਸ਼ ੀ ਮੁ ਹਈਆ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ ?
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰ ਮ ਸਬੰ ਧਿਤ ਸੱ ਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੰ ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਜਰਤ
ਇਵਜ਼ ਲਾਭ (ਵੇ ਜ ਰਿਪਲੇ ਸਮੈ ਂਟ ਬੈ ਨੀਫ਼ਿੱ ਟ) ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋਵੋ ਂ | ਸਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ
ਸਮੇ ਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ੯੦ % ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ |

ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ੧ ਸਤੰ ਬਰ ੨੦੧੮ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ
ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ |

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਖ਼ਤ ਮੇ ਰ ੀ ਆਮਦਨ
ਕਿੰ ਨ ੀ ਸ ੀ ?
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮਦਾਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |
• ਜੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਈ
ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋ ਂ ਤੋ ਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱ ਕ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ -ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ |
• ਜੇ ਕਰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਤੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱ ਕ ਦੀ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਛੁੱਟੀਆਂ / ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਭੁਗਤਾਨ), ਵੱ ਧ ਘੰ ਟ�ੇ
ਕੰ ਮ (ਓਵਰ ਟਾਈਮ), ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ ਰੀਮੀਅਮ (ਕੰ ਮ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਧੀਕ ਭੁਗਤਾਨ), ਬੋ ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ||
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤੀ ਘੰ ਟਾ, ਪ੍ਰ ਤੀ ਪੰ ਦਰਵਾੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |

$੫,੦੦੦.00 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਮਹ ੀਨਾ X ੧੨ ਮਹ ੀਨੇ = $੬੦,੦੦੦.੦੦੦ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ

ਜਦੋ ਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਮੇ ਰ ੀ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਨ ਿਸ਼ਚ ਿਤ ਕਰ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤੁ ਸ ੀਂ ਮੇ ਰ ੀ
ਨੈ ੱ ਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇ ਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ?
ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਨੇ ਡਾ ਮਾਲ ਏਜੰ ਸੀ (ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਰੈਵੀਨ੍ਯੂ ਏਜੰ ਸੀ - ਸੀ ਆਰ ਏ) ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀ ਪੀ ਪੀ, ਇਮਪਲੌ ਇਮਿੰ ਟ ਇੰ ਸ਼ਿਓਰਨਸ ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਟੈ ਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਨੈ ਟੱ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ | ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈ ਟੱ ਆਮਦਨ ਦਾ
੯੦% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |

ਜੇ ਕਰ ਸੱ ਟ ਲੱ ਗਣ ਸਮੇ ਂ ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ਼ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਕੰ ਮ ਸ ੀ, ਤਾਂ ਫ ਿਰ ਕ ੀ
ਹੋ ਵੇ ਗਾ ?
ਜੇ ਕਰ ਫੱ ਟੜ ਹੋਣ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ਼ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਨੌ ਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱ ਟ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੌ ਕਰੀ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇ ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱਖੀਏ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌ ਨਕਰੰਟ ਰੇ ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ |

ਤੁ ਹਾਡੇ ਮੁ ਆਵਜ਼ੇ ਦ ੀ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣਗ ੀਆਂ ਜੇ ਕਰ ਇਹ
ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਸ ੀ ਕਿ ਕੰ ਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਣਾ, ਕੰ ਮ ਤੋ ਂ ਲੇ ਔਫ਼ ਹੋ ਣਾ ਜਾਂ ਮੌ ਸਮ ੀ
ਛੁੱ ਟ ੀਆਂ ਕਾਰਣ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦ ੀ ਅਵਧ ੀ ੧੨ ਮਹ ੀਨ ਿਆਂ ਦ ੀ ਨਹ ੀਂ
ਹੋ ਣ ੀ ਸ ੀ |
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰ
•

ਜੋ ਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱ ਸਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ੧੨ ਮਹੀਨੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋਣੀ
ਸੀ |

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱ ਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਟ ਨਾ ਲੱ ਗਦੀ | ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ
ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇ ਸ ਰੇ ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ |

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇ ਸ ਦਰ (ਬੇ ਸ ਕੰ ਮਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਰੇ ਟ)
•

ਤੁਹਾਡਾ ਬੇ ਸ ਰੇਟ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ (ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੱ ਟ ਨਾਂ ਲੱ ਗਦੀ) ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈ ਂਟ ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਹਵੇ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਕੋ ਈ ਹੋਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ) |

•

ਇਹ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਗਰੌ ਸ
ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

•

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਮੌ ਸਮੀ/ਸੀਜ਼ਨਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇ ਸ ਰੇਟ ਵਿੱ ਚ ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

ਉਧਾਹਰਣ
ਤੁ ਹਾਡ ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ $੫,੦੦੦.00 ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਮਹ ੀਨਾ ਹੈ |
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ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ (ਜਾਰੀ ਹੈ)

ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇ ਸ ਰੇ ਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮੌ ਸਮੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ਼ ੧ ਅਪ੍ਰੈ ਲ ਤੋ ਂ ੩੦ ਸਤੰ ਬਰ ਤੱ ਕ (੬ ਮਹੀਨੇ ) ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਖ਼ਮੀ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
$੫,੦੦੦.੦੦ ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਏ | ੧ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀ ਕਿਓਂਕਿ
ਅਜਿਹੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਵੇ ਲ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
$੫,੦੦੦.00 ਪ੍ਰ ਤੀ ਮਹੀਨਾ X ੧੨ ਮਹੀਨੇ = $੬੦,੦੦੦.੦੦੦ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੀ (ਟੈ ਮਪਰੇ ਰੀ ਰੇ ਟ) ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ $੬੦,੦੦੦.੦੦੦ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ
ਹੋਵੇ ਗੀ |
ਅਕਤੂਬਰ ੧ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇ ਸ ਰੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ | ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ (ਰੇਟ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਲਾਵਾਂਗੇ |
$੬੦,੦੦੦.੦੦ ਨੂੰ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਸਲ ਕਾਰਜ
ਅਵਧੀ) ਨਾਲ਼ ਗੁਣਾ ਕਰੋ = $੩੦,੦੦੦.੦੦ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ |
ਤੁਹਾਡਾ ਬੇ ਸ ਰੇ ਟ $੩੦,੦੦੦.00 ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ |
ਹੋ ਰ ਆਮਦਨ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਧੀ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਮੌ ਸਮੀ (ਸੀਜ਼ਨਲ) ਸੀ
(ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ) |
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋ ਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ ਂ ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਈ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਚਿਆਂ
(ਪੇ ਸਟੱ ਬਸ) ਜਮ੍ ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ | ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੇ $੨੩,੦੦੦ਦੀ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇ ਸ ਰੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਜੋ ੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ |
$੩੦,੦੦੦.੦੦ (ਬੇ ਸ ਰੇ ਟ) + $੨੩,੦੦੦.000 (ਹੋਰ ਆਮਦਨ) =
$੫੩,੦੦੦.੦੦
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇ ਸ ਰੇਟ ਵੱ ਧ ਕੇ $੫੩,੦੦੦.੦੦ ਸਲਾਨਾ ਗਰੌ ਸ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੈ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਚਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ | ਮੇ ਰੇ ਕੋ ਲ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋ ਤ ਹਨ ?
ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੫੬ ਔਫ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰ ਮਪਨਸੇ ਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੈ ਕਸ਼ਨ ੧(੨) ਔਫ਼ ਜਨਰਲ ਰੈ ਗੂਲੇ ਸ਼ਨਸ ਅਪੈ ਂਡ�ਿਕਸ
ਈ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈ ਨੂਅਲ ਵਿੱ ਚੋਂ |
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ I - ਇਸਟੈ ਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈ ਟੱ ਅਰਨਿੰਗਸ
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਚੈ ਪਟਰ ੪ (ਬੈ ਨੀਫ਼ਿੱ ਟਸ) ਸਬਜੈ ਕੱ ਟ ਏ੧ (ਜਨਰਲ)
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਬੀ ਪਾਲਿਸੀ ੦੪-੦੧ ਭਾਗ II - ਚੈ ਪਟਰ ੪ (ਬੈ ਨੀਫ਼ਿੱ ਟਸ) ਸਬਜੈ ਕੱ ਟ ਏ੨ (ਸਪੈ ਸ਼ਲ
ਸਰਕਮਸਟੈ ਂਸੀਸ)
੯੦ % ਔਫ਼ ਨੈ ਟੱ ਅਰਨਿੰਗਸ ਫ਼ੈ ਕਟ ਸ਼ੀਟ

www.wcb.ab.ca

•

contactcentre@wcb.ab.ca

•

੧-੮੬੬-੯੨੨-9221 (ਐਲਬਰਟਾ ਵਿ ੱ ਚ ੋ ਂ )

੧-੮੦੦-੬੬੧-੯੬੦੮ (ਐਲਬਰਟਾ ਦ ੇ ਬਾਹਰ ੋ ਂ )
ਨਵੰ ਬਰ ੧੫, ੨੦੧੯ • WCB-੪੫੪
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