
 

 

 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 
ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/workersadvisers 

 
ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ/ਫਰੇਿਰ ਵ ਲੀ/ਕੂਟਨੀਿ: 1-800-663-4261 
ਨੌਰਦਰਨ ਐਡਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਟੀਰੀਅਰ: 1-800-663-6695 

ਵ ਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ: 1-800-661-4066  

ਵਰਕਰਜ਼ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਆਫਿਸ (ਡਬਲਯ ੂਏ ਓ) 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

ਇਹ ਤੱਥਸੀਟ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ । ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹ । ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਵਰਕਰਿ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਐਕਟ  ਅਤੇ ਰੀਹ ਬਲੀਟੇਸਨ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਿ ਐਡਂ ਕਲੇਮਿ ਮ ਨੂਅਲ, ਵੌਲੀਊਮਿ I ਅਤ ੇII  ਦੇਖੋ।  
 

 

                     
            ਸੋਜ਼ਿਆ: ਅਪਰ ਲ 2016 

 

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯ ੂਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ 
 
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ  
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜ਼ਕਸੇ ਫ ਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਜ਼ਹਮਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫ ਸਲੇ ਜ਼ਵਰੁੱ ਿ ਅਪੀਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕਰਿ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਜ਼ਵਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਿਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਲਈ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪੱਿਰ 
ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਡਵ਼ੀਜ਼ਨ ਹ  ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਿਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) ਹ । ਜ਼ਰਵੀਊ 
ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੰੂ “ਜ਼ਰਵੀਊ” ਆਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ । ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੰੂ “ਅਪੀਲ” 
ਆਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ।  
 
ਇਸ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜ਼ਿਤ ਜ਼ ਸਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ ਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰਵੀਊ 
ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਸੱਿੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹ ।     

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

ਵਰਕਰਿ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ  

(ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ) 

ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ 

ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ 

ਅਪ਼ੀਲ ਦਾ ਨੋਫਟਸ ਦਰਜ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਫਦਨ 

 

ਫਰਵ਼ੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦਰਜ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90 ਫਦਨ 

 

ਅਪ਼ੀਲ ਦਾ ਨੋਫਟਸ 
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
90 ਫਦਨ 
 
ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜ਼ਿਤ 
ਜ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲੇ 
 
ਇਸ ਚੀਿ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲੇ 
ਜ਼ਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ 
ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜ਼ਲਿਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ  (ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਲੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਣ 
ਲਈ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹ ) 
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) ਕ਼ੀ ਹ?ੈ  
 
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ ਹ  ਜ਼ਜਸ ਕੋਲ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ ਸਜ਼ਲਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਹ । ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਤੋਂ ਆਿਾਦ ਹ ।   

 
ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਇਕ ਪ ਨਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ । ਬਹੁਤੇ ਪ ਨਲ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
 
ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਿਰ ਹ , ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਸ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ।  
 
ਅਪ਼ੀਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
 
ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਜ਼ਜਸ ’ਤੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸ ੇਫ ਸਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਜ਼ਕਸ ੇਫ ਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਸੱਿਾ ਅਸਰ ਜ਼ਪਆ ਹ । 
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ (ਅਪ ਲੇਂਟ) ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਉੱਤਰਦਾਇਕ (ਜ਼ਰਸਪੌਂਡੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲ ਣ 
ਲਈ ਸੱਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਤਰਦਾਇਕ 
ਵਜੋਂ ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਕ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਦ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਫਵਚ ਫਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸਫੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਭੱਜ਼ਤਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲ ਣ ਬਾਰੇ 
ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ । ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਨੋਜ਼ਟਸ ਔਫ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਫਾਰਮ (ਜ਼ਹੱਸਾ ਲ ਣ ਦੇ 
ਨੋਜ਼ਟਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ) ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ ।  
 
ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ ਕੋਲ ਫਕਹੜੇ ਿੈਸਫਲਆਂ ਦ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ? 
 
ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ ਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ । ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫ ਸਲੇ ਅੰਜ਼ਤਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ । ਇਨਿ ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:  
 

 ਵੋਕੇਸਨਲ ਰੀਹ ਬਲੀਟੇਸਨ ਬ ਨੇਜ਼ਫਟਸ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲੇ; 
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

 ਪੱਕੀ ਜ਼ਡਸਏਜ਼ਬਲਟੀ ਦੇ ਫ ਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲੇ; 
 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜ਼ਰਵੀਊ” ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲੇ (ਸਮੇਤ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ 

ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ); 
 ਪੱਕੀ ਜ਼ਡਸਏਜ਼ਬਲਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫ ਸਲੇ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ ਣ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰਿ 

ਆਜ਼ਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ); ਅਤੇ 
 ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫ ਸਲੇ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਫ ਸਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। (ਪਰ, ਫ ਸਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਜ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ।) 
 
ਕ਼ੀ ਮੈਂ ਵਰਕਸੇਿ ਬ਼ੀ ਸ਼ੀ ਦ ੇਿੈਸਫਲਆਂ ਦ਼ੀ ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ ਕੋਲ ਫਸੱਧ਼ੀ ਅਪ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ? 
 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਵਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ 
ਿਰੂਰੀ ਹ । ਪਰ, ਫ ਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਸੱਿੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹ : 
 

 ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ; ਅਤੇ 
 ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਇਨਿ ਾਂ ਚੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਫ ਸਲੇ ਜ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜ਼ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਣ ਲਈ 

ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹ । 
 

ਕੋਈ ਅਪ਼ੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਫਤਮ ਤਾਰ਼ੀਕ ਕ਼ੀ ਹੈ?  
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਜ਼ਟਸ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰਵੀਊ 
ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਫਦਨਾਂ ਦ ੇਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਮਲਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ ।   
    
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸਫੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਣ ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਸੱਿ ੇਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਜ਼ਟਸ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਫਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ 
ਜ਼ਮਲਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ । 
 
ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹ  ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਫਾਇਲ ਤੱਕ 
ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ਜਸਟਰ ਹੋਵੋ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ 
ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ 30 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਥੋੜਿਾ ਜ਼ਜਹਾ ਹੀ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ 
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਿੂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋ
ਫਕ ਅੰਫਤਮ ਤਾਰ਼ੀਕ ਨਾ ਖ਼ੁੰ ਝ ਜਾਵ।ੋ  
 
ਮੈਂ ਅਪ਼ੀਲ ਫਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ਼ੀ ਹੈ? 
 
ਅਪੀਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ  ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਿ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਅੰਜ਼ਤਮ 
ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਮਲ ਜਾਵੇ। 
 
ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੋਂ, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 
ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਹ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ www.wcat.bc.ca, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ 
www.worksafebc.com ਜਾਂ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰ ਆਜ਼ਫਸ ਦੇ ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ gov.bc.ca/workersadvisers  ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹ ।   
 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹ । ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ 
ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਜ਼ਹੰਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਗਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ  ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤ ੇਹਨ, ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰ ਨਹੀਂ ਹ । 
 
ਜ਼ਤੰਨ ਹਫਜ਼ਤਆਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਚੱਠੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਦ ੇਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮਲ ਜ਼ਗਆ 
ਹ । ਜ ੇਅਜ਼ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੌਰਨ ਇਨਿ ਾਂ ਨੰਬਰਾ ’ਤੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ : 
 
ਵ ਨਕੂਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ: 604-664-7800 
ਬੀ ਸੀ ਜ਼ਵਚ ਮੁਫਤ: 1-800-663-2782 
 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਜ਼ਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਐਡਰ ਸ, ਟ ਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦਾ/ਦੇ 
ਕਲੇਮ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਦਾ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦ ੇਫ ਸਲੇ ਦੀ ਉਸ 
ਜ਼ਚੱਠੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ 
ਟੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਲਈ 21 ਹੋਰ ਜ਼ਦਨ ਦੇਵੇਗਾ।  
 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਚੀਿ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲ ਕਨਫਰਮੇਸਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  
ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹ । 
 

http://www.wcat.bc.ca/
http://www.worksafebc.com/
http://gov.bc.ca/workersadvisers
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਲੇਮ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਤਾਿਾ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇ।  
 
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪ਼ੀਲ ਦੇ ਨੋਫਟਸ ਦਾ ਿਾਰਮ ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ ਨੰੂ ਫਕਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹ?ੈ 
 
ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ 604-664-7898 ’ਤੇ ਫ ਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਪ਼ੀਲ ਦੇ ਨੋਫਟਸ ਦਾ ਿਾਰਮ ਲੇਟ ਹ ੋਜਾਵ ੇਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ 30 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 90 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ 
ਜ਼ਮਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
 
ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਕਸਟ ਨਸਨ ਔਫ ਟਾਈਮ ਟ ੂਅਪੀਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਫਾਰਮ (ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਰਿੀ ਫਾਰਮ 
ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣਾ) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ।   
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਜ਼ਚੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਉਹ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣੇ ਪ ਣਗੇ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਲੇਟ ਜ਼ਕਉਂ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਚੱਠੀ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਿਰੂਰੀ ਹ  ਜ਼ਕ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪਿਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜ਼ਕਉਂ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਚੀਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ 
ਹ  ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਅਰਿੀਆਂ  ਨਾਂ ਦੀ ਤੱਥਸੀਟ ਦੇਖ।ੋ  
 
ਅਪ਼ੀਲਾਂ ਫਕਵੇਂ ਸ਼ੁਣ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ?   
 

ਚੋਣ 1: ਪੜਹਨਾ ਅਤੇ ਫਵਚਾਰਨਾ 
 
“ਪੜਿਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰਨਾ” ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਲਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹ । ਇਸ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦਾ ਪ ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ 
ਪੜਿਗੇਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ ਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਤਾਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਜ਼ਚੱਠੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਦੱਜ਼ਸਆ ਜ਼ਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਕ 
ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਬਆਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਜ਼ਕਹੜੀ ਹ । ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 21 ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਮਲਣਗੇ ਜਦੋਂ 
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਜ਼ਸਆ ਹ  ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ 45 ਜ਼ਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਿੂ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। 
 
ਇਸ ਜ਼ਕਸਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜ਼ਚੱਠੀ ਜ਼ਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਚੱਠੀ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਬ ਨੇਜ਼ਫਟਸ (ਫਾਇਦੇ) ਜ਼ਕਉਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰਟਨ ਸਬਜ਼ਮਸਨ 
(ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਬਆਨ) ਆਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜ਼ਵਚ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਵਰਕਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਚੱਠੀਆਂ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਬਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ 
ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ 
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਜ਼ਫਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ਬਆਨ ਅਤੇ 
ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਜ਼ਦਨ ਦੇਵੇਗਾ। 

 
ਚੋਣ 2: ਜ਼ਬਾਨ਼ੀ ਸ਼ੁਣਵਾਈ 
 

ਅਪੀਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਕਸਮ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹ , ਜ਼ਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ 
ਮੌਕਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦ ੇਨੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਕਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜ਼ਕ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ । 
ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਇਹ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਜ਼ਮੱਥੇਗਾ। 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਸ ੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਹ । ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਗਆ ਹ । 
ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਿਰੂਰੀ ਹ  ਜ਼ਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਜ਼ਲਆਉਣ 
ਦੀ ਜ਼ਵਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹ  ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱਸਾ ਲ ਣ ਦਾ 
ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ-ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਗਵਾਹ ਜ਼ਲਆ ਸਕਦਾ ਹ । 
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬੀ ਸੀ ਭਰ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਸਜ਼ਹਰਾਂ ਜ਼ਵਚ ਕਰਦਾ ਹ । ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤ ੇਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 
ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟ ਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ । 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜ਼ਲਖਤੀ ਸਬੂਤ, ਜ਼ਜਵੇਂ ਜ਼ਕ ਨਵੀਂ ਮ ਡੀਕਲ ਜ਼ਰਪੋਰਟ, ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ 21 ਜ਼ਦਨ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਿਰੂਰੀ 
ਹ । ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੌਰਨ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ । 
 
ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦ ੇਪ ਨਲ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਪ ਨਲ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ 
ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਫ ਸਲਾ ਜ਼ਕਉਂ ਬਦਜ਼ਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਵਖੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ 
ਏ ਟੀ ਦੇ ਪ ਨਲ ਨੰੂ ਇਕ ਜ਼ਚੱਠੀ ਵੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ ਜ਼ਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਵਚ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ।  
 
ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ/ਬੋਲਦ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?  
 
ਿਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸੀਏ (ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਭਾਸੀਆ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪਿਬੰਿ 
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਦੋਭਾਸੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹ , ਤੁਸੀਂ ਉਲੱਥੇ ਲਈ 
ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤ ੇਜ਼ਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 
 
ਜੇ ਅਪ਼ੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫਧਤ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
 
ਪ ਸੇ ਵਾਪਸ ਲ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਬਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਜ਼ਕਲੋਮੀਟਰ 
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਫਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਿਜ਼ਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਵਚਲੇ ਸਫਰ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਹੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ 
ਸੀਮਤ ਹ , ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹਾਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪ ਹਾਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਿੀ 
ਕਰਨ ’ਤੇ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਰਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਟ ਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ । 
  
ਜ਼ਕਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਕਸੇ ਆਮ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਆਮ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਲਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕਸ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰਪੋਰਟ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ । ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ 
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਨਕਲੇ ਜੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਜ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ਜਹੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਦਵਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਪਰ, ਅਜ਼ਜਹੇ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 
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ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) 
ਨੰੂ ਅਪ਼ੀਲਾਂ  

 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਕਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ , ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਮ ਡੀਕਲ 
ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕ ਛੋਟਾਂ ਜ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਸਰਫ ਖਰਚੇ 
ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਹੱਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ । 
 
ਿੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਫਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?  
 
ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 180 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹ  ਜਦੋਂ 
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਸੀ। ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦਾ ਪ ਨਲ ਆਪਣਾ ਫ ਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਯੂ 
ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ । 
 
ਿੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ਼ੀ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ?   
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਵਗੇਾ। 
 
ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਇਹ ਫ ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹ  ਜ਼ਕ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜ਼ਵਚ ਹ  (ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹ  ਜਾਂ ਜ਼ਪਛਲੇ ਫ ਸਲੇ ਨੰੂ ਪਲਟ ਜ਼ਦੰਦਾ 
ਹ ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੇ ਜ਼ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 
  
ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦਾ ਹ  ਜਾਂ ਜ਼ਪਛਲੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ 
ਹ ) ਤਾਂ ਵਰਕਰਿ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹ । ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਹ , ਪਰ ਦੋ ਹੋਰ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਉਪਲਬਿ ਹਨ: ਮੁੜ ਜ਼ਵਚਾਰ (ਰੀਕੌਨਜ਼ਸਡਰੇਸਨ) ਅਤੇ ਜੂਡੀਸੀਅਲ ਜ਼ਰਵੀਊਿ। ਇਨਿ ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਸੀਿਨ ਗਾਈਡ ਦੇਖ:ੋ 
http://www.wcat.bc.ca/research/WCAT_publications/appeal_guides/pdf/post_decision_guide.pdf 
 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰਿ ਆਜ਼ਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  
 

http://www.wcat.bc.ca/research/WCAT_publications/appeal_guides/pdf/post_decision_guide.pdf

