
 

 

 

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 

 

ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀਆ ਂ
 
ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਰਵ਼ੀਊ ਜਾਂ ਅਪ਼ੀਲ ਲੇਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 90 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਜ਼ਮਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਵੀਊ 
ਓਨਾ ਜ਼ਚਰ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦੇ। ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ 
ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਕ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ , ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱ ਲ 98 
ਜ਼ਦਨ ਜ਼ਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
  
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੇ ਵਰਕਰਿ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰਵੀਊ 
ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਮਹਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਦਨਾਂ, ਭਾਵ 38 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਨਾ ਜ਼ਮਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਓਨਾ ਜ਼ਚਰ 
ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਜੰਨਾ ਜ਼ਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜ਼ਦੰਦੇ।    
 
ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸ ੇਫ ਸਲੇ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਸੱਿੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜ਼ਕਸੇ ਜ਼ਵਸੇਸ ਹਾਲਤ ਜ਼ਵਚ, 98 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 
ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ ਣ ਲਈ ਜ਼ਕ ਜ਼ਸੱਿੀ ਅਪੀਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ , ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੱਥਸੀਟ ਵਰਕਰਿ ਕੰਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ 
ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ) ਨੰੂ ਅਪੀਲਾਂ  ਦੇਖ।ੋ 
 
ਲੇਟ ਫਰਵ਼ੀਊ ਜਾਂ ਅਪ਼ੀਲ ਸ ਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੁੰ  ਫਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚ ੱ ਕਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫ ਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੌਰਨ ਜ਼ਰਵੀਊ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ । ਦੇਰ਼ੀ ਫਜੁੰ ਨ਼ੀ ਫਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗ਼ੀ, ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ 
ਜਾਣ ਦ਼ੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਓਨ਼ੀ ਹ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 
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ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀਆਂ      

 
 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਲਖਤੀ ਅਰਿੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ਟਸ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ , ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਜੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ । ਅਜ਼ਜਹੀਆਂ ਅਰਿੀਆ ਂਲਈ ਡਬਲਯੂ ਸੀ 
ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਚੱਠੀ ਜ਼ਲਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 
ਜ਼ਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪੜਹੋ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ: 
http://www.wcat.bc.ca/research/forms/wcat_15a.pdf  ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹ । 
 
ਮੈਨੂੁੰ  ਆਪਣ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀ ਫਵਚ ਕ਼ੀ ਫਲਖਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ? 
 
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਜਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਜ਼ ਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨੰੂ 
ਆਜ਼ਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਖਜ਼ਤਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਕਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ  ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਗਏ ਹੋ। ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ 
ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ  ਜ਼ਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ  ਜ਼ਕ: 
 

 ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ, ਅਤੇ  

 ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਿਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਲਖਤੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਆਇੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਿੀ ਦੀ ਜ਼ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰਕਾਰਡ ਭੇਜ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਜ਼ਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਹਾਲਤ ਹ  ਜ਼ਜਹੜੀ 
ਜ਼ਕਸੇ ਫ ਸਲੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਸੱਜ਼ਟਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹ । 

  
ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਫਕਹੜ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਫਗਣ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ?   
 
ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਆਮ ਪੱਖ ਹਨ: 
 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰੇਿੀ ਪੜਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਜ਼ਵਚ ਮੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹ  
 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਜ਼ਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ 
 ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ 
 ਅਸਲ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ ਸਲਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਜ਼ਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
 ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ 

ਦੱਜ਼ਸਆ  

http://www.wcat.bc.ca/research/forms/wcat_15a.pdf
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                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਅਣਜ਼ਗਹਲੀ ਕੀਤੀ 
 ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹ  ਜ਼ਜਹੜਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ 
ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰ ਸ ਬਦਲ ਜ਼ਲਆ ਸੀ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ ਸਲਾ ਭੇਜ 
ਸਕਣ। 
 
ਬੇਇਨਸਾਿ਼ੀ ਵਜੋਂ ਫਕਹੜ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਫਗਣ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ?  
 
ਇਹ ਫ ਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਚਾਰੇਗਾ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਵੀ 
ਸਾਮਲ ਹਨ: 
 

 ਜ਼ਵਚਾਰ ਅਿੀਨ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਕੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ? ਥੋੜਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ ਸੇ ਜਾਂ ਬ ਨੇਜ਼ਫਟ? ਇਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ ਨੇਜ਼ਫਟ 
ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਰਜ਼ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੱਕਦਾਰੀ?  

 ਜ਼ਜਸ ਫ ਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਸ ਜ਼ਵਚ ਕੋਈ ਸਪਸਟ ਗਲਤੀ ਹ ? 
 ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਕੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜਾਂ ਅਪੀਲ 

ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਜ਼ਦੱਤੇ ਸਨ ਜ਼ਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? 

ਹੋਰ ਫਕਹੜੇ ਪੱਖ ਫਵਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
 
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਨਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਵਚਾਰਨ ਦਾ 
ਇਖਜ਼ਤਆਰ ਹ  ਜ਼ਕ ਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣਾ ਹ  ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
 

 ਕੀ ਦੇਰੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹ ? 
 ਕੀ ਦੇਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਜਾਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਫ ਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ 

ਹ ? 
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ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼਼ੀਆਂ      

 
 

                ਤੱਥਸ਼ੀਟ 

 

 

ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦ਼ੀ ਅਰਜ਼਼ੀ ਮ ਕੁੰ ਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਕ਼ੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ?  
 

ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਡਵ਼ੀਜ਼ਨ 
 
ਚੀਫ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਫ ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਡਊਟੀ ਲਾਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ ; ਪਰ, 
ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦਾ ਜ਼ਬਹਤਰ ਅਮਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਜ਼ਤਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜ਼ਵਚ ਫ ਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਅਰਿੀ 
ਰੱਦ ਕਰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ  ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਅਰਿੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚ਼ੀਿ ਫਰਵ਼ੀਊ ਅਿਸਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਨ ਕਰਕੇ ਰ਼ੀਕੌਨਫਸਡਰੇਸਨ (ਮੁੜ-ਜ਼ਵਚਾਰ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ ਕਸਨ ਪਿ ਕਜ਼ਟਜ਼ਸਿ ਐਡਂ ਪਿੋਸੀਿਰਿ ਮ ਨੂਅਲ (ਏ 2.4.2 ਤੋਂ ਲ  ਕੇ ਏ 2.4.2.6 ਪ ਜ਼ਰਆਂ ਜ਼ਵਚ) 
 
https://www.worksafebc.com/en/resources/review-appeal/guide/review-division-practices-and-
procedures ’ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ   
 
ਜ਼ਜਸ ਫ ਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਉਸ ਫ ਸਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਜ਼ਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ।  
 

ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਿੀ ਜ਼ਮਲਣ ’ਤੇ, ਰਜ਼ਜਸਟਰਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਫ ਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਜ਼ਵਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ 
ਰਸਮੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ । ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦਾ ਫ ਸਲਾ ਅੰਜ਼ਤਮ ਅਤੇ ਫ ਸਲਾਕੁੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ  ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹ । 
  
ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸ ਕਸਨ ਮ ਨੂਅਲ ਔਫ ਰੂਲਿ ਔਫ ਪਿ ਕਜ਼ਟਸ ਐਡਂ ਪਿੋਸੀਿਰ (ਪ ਰਾ 8.2)  
http://www.wcat.bc.ca/research/mrpp/mrpp.pdf 
 
ਜ਼ਜਸ ਫ ਸਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਉਸ ਫ ਸਲੇ ’ਤ ੇਜ਼ਵਚਾਰ ਜ਼ਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ 
ਵਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ । 
  
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰਿ ਆਜ਼ਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

https://www.worksafebc.com/en/resources/review-appeal/guide/review-division-practices-and-procedures
https://www.worksafebc.com/en/resources/review-appeal/guide/review-division-practices-and-procedures
http://www.wcat.bc.ca/research/mrpp/mrpp.pdf

