ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਨਿੱਜਤਾ ਨਿਆਨ
ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਨਿੱਜਤਾ ਨਿਆਨ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰੇ - ਸੰ ਗਠਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱ ਨਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਿੱ ਧ ਹਾਂ। ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB)
Workplace Safety and Insurance Act (ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਅਨਧਨਨਯਮ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Freedom of Information and Protection of Privacy Act (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ
ਨਨਿੱਜਤਾ ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੀ ਰੱ ਨਖਆ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋ ਨਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਾਧਨਾਂ – ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ
ਨਵੱ ਚ ਮੁੜ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ – ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਨਕ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਸਿੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ(ਦਾਅਨਵਆਂ) ਨੂੰ ਪਰਭਾਵ ਨਵੱ ਚ ਨਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਿਾਤ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਦਾਅਵੇ(ਦਾਅਨਵਆਂ)
ਨਾਲ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਅਤੇ ਿੈਨੇਨਿਟ ਭੁਗਤਾਨ(ਨਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਤਸੱ ਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਰਨਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਨਵਨਨਊ ਏਜੰ ਸੀ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) (CRA) ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਅਨਧਨਨਯਮ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.) (ITA)
ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਓਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਿੀਮਾ ਸੰ ਨਖਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ.ਏ. (ITA) ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਏ. (CRA) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਪਛਾਣ-ਸਿੰ ਧੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ/ਿੈਨੇਨਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
(ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.) (CPP) ਅਯੋਗਤਾ, ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਏ. (WSIA) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਨਿਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਤਾਵਾਰ, ਮਾਨਸਕ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਹਨਤਾਨੇ -ਸਿੰ ਧੀ ਹਾਨੀ ਦੇ ਿੈਨੇਨਿਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪੇਅ ਸਟੱ ਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸਨਹਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜੀ ਿੀਮਾ ਨਜਹੇ ਆਮਦਨੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਨੂੰ ਨਰਪੋਰਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੈਨੇਨਿਟ-ਸਿੰ ਧੀ ਨਰਣਾਂ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਤੋਂ ਿਨਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਿਰ ਮੰ ਨਗਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੇ ਨਸੱ ਧਾ ਜਮਹਾਂ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਡਪੋਨਜਟ) ਇੱ ਕ ਨਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਪੋਰਟਾਂ, ਨਿਨਜ਼ਓਥੈਰੇਪੀ (ਭੌਨਤਕ ਨਚਨਕਤਸਾ) ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ,ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਅਸੀਂ ਿੈਨੇਨਿਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਨਜਹੀ ਵਾਧੂ ਨਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਿੀਮਾ
ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦੇ ਿਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਅਵੇ ਸਿੰ ਧੀ
ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੱ ਚ ਪਰਸ਼ਾਸਨਨਕ, ਆਰਨਥਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸੰ ਭਾਲ, ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ
ਲਾਭ-ਸਿੰ ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਅਨਜਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਿੈਸਲਾ ਪੱ ਤਰ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਆਰਨਥਕ ਹਾਨੀ (ਐਨ.ਈ.ਐਲ.) (NEL) ਡਾਕਟਰੀ ਆਕਲਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਿੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਤ ਨਨਿੱਜੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਤੋਂ ਨਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੇ
ਮੁਤਾਿਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ-ਸਿੰ ਧੀ ਪਰਦਾਨਤਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਿਾਈਲ ਕਰਨ ਸਿੰ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣਨ-ਦੀ-ਲੋ ੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।
ਅੱ ਜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰਵਜਨਨਕ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜੀ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਵੀ ਿਾਹਰੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਨਮਸਾਲ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ, ਿਾਹਰੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ-ਸਿੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਕਸੇ ਤੀਜੇ ਨਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱ ਚ, ਠੇਕੇ-ਸਿੰ ਧੀ ਸਮਝੌਨਤਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਨਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰੱ ਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਨਵੱ ਚ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰੋਨਨਕ ਰੂਪ ਨਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਅਨਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨਵੱ ਚ ਰੱ ਨਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱ ਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਨਰਆਂ,
ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਮਲੀਕਰਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਿੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਨਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਅਤੇ ਨਸਹਤਯਾਿੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿੈਨੇਨਿਟਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਨਰਆ-ਸਿੰ ਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰੈਕਨਟਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਨਰਆ-ਸਿੰ ਧੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਨਸੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਸਹਤਯਾਿੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਿਣਾਉਣ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਵੱ ਚ ਮੁੜ -ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਚਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਵੱ ਚ ਮੁੜ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਿਦਲੀ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਕੰ ਮ ਨਵੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇ ਆਕਲਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਨਵੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ
ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੋਕਿਾਮ
ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਕੁਦਰਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀਆਂ ਨਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ
ਵਧੇਰੇ ਪਰਭਾਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਡੇਟਾਿੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਨਖਆ ਏਜੰ ਸੀਆਂ,
ਨਵਨਗਆਨਨਕ ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੇ
ਮੁਤਾਿਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਤੀਜੇ ਨਧਰ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਨਕ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱ ਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਿਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਨਹਾਂ ਤੀਜੇ ਨਧਰ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨਜਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਖਲਾਿ ਰੱ ਨਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਨਿੱਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨਮਲਣ ਤੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਨਲਸ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ: ਿਸ ਆਪਣੇ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਲਖੋ। ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB)
Worker Request for Copy of Claim File (ਦਾਅਵਾ ਿਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਲਈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਿੇਨਤੀ) (149.3kb, PDF) ਇਹ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਨਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪੁੱ ਛਨਗੱ ਛ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਾਰਮ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਿਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਦੀ ਸਧਾਰਨ
ਪੁੱ ਛਨਗੱ ਛ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਿਜ਼ਨਸ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਕਾਰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ, ਅਪੀਲ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਅਵਾ ਿਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਅਵਾ ਿਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਨਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਿੀਮਾ ਅਨਧਨਨਯਮ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਨਨਧੀ
ਦਾ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਰਜ਼ ਹੈ ਨਕ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਵੱ ਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਪ੍ਣੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਨਥਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਪੁੱ ਛਨਗੱ ਛ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਿਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰਨ,
ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱ ਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ :
ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਸਧਾਰਨ ਪ੍ੁੱ ਛਨਗੱ ਛ: 416-344-1000
ਟੋਲ-ਫਰੀ: 1-800-387-0750
ਟੀਟੀਵਾਈ: 1-800-387-0050
ਨਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰ ਧਤ ਨਚੰ ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਸਨਲਆਂ ਨੂੰ ਨਸੱ ਧਾ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਨਨਿੱਜਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਖੇ 416-344-5323 ਤੇ ਸੰ ਿੋਨਧਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਦੱ ਤੇ ਟੋਲ-ਿਰੀ ਨੰਿਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਨਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨਵੱ ਚ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Workplace Safety and Insurance Board
200 Front Street West
Toronto, Ontario
M5V 3J1
ਡਿਲੂ.ਐਸ.ਆਈ.ਿੀ. (WSIB) ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋਨਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

