ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ

ਵਰਕਰਜ਼ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਆਫਿਸ (ਡਬਲਯੂ ਏ ਓ)
ਇਹ ਤੱ ਥਸੀਟ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕੂਮਟ
ੈਂ ਨਹੀਂ ਹ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

ਂ ਕਲੇ ਮਿ ਮਨੂਅਲ, ਵੌਲੀਊਮਿ I ਅਤੇ II ਦੇਖੋ।
ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੀਹਬਲੀਟੇਸਨ ਸਰਜ਼ਵਜ਼ਸਿ ਐਡ

ਸੋਜ਼ਿਆ: ਅਪਰਲ 2016

ਵਰਕਸੇਿ ਬ਼ੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਿੈਸਫਲਆਂ ਦੇ ਫਰਵ਼ੀਊ
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਮ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਕਸੇ ਫਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਜ਼ਹਮਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਸਲੇ ਜ਼ਵਰੁੱ ਿ ਅਪੀਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਜ਼ਸਸਟਮ ਜ਼ਵਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱ ਿਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਲਈ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾ ਪੱ ਿਰ

ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਡਵ਼ੀਜ਼ਨ ਹ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱ ਿਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪ਼ੀਲ ਫਟਿਫਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ) ਹ। ਜ਼ਰਵੀਊ

ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ “ਜ਼ਰਵੀਊ” ਆਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ “ਅਪੀਲ”
ਆਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।

ਇਸ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਵਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਜ਼ਲਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰਵੀਊ
ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਸੱ ਿੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹ।
ਅਪ਼ੀਲ ਦਾ ਨੋਫਟਸ

ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
90 ਫਦਨ

ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ
(ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ)

ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਜ਼ਿਤ

ਅਪ਼ੀਲ ਦਾ ਨੋਫਟਸ ਦਰਜ

ਜ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲੇ
ਇਸ ਚੀਿ ਬਾਰੇ ਫਸਲੇ
ਜ਼ਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕਲੇ ਮ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਫਦਨ
ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ

ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜ਼ਲਿਆ ਜਾਣਾ

ਫਰਵ਼ੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਦਰਜ

ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90 ਫਦਨ

ਕਲੇ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਿ

ਲਈ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹ)

ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: gov.bc.ca/workersadvisers
ਲੋ ਅਰ ਮੇਨਲੈਂ ਡ/ਫਰੇਿਰ ਵਲੀ/ਕੂਟਨੀਿ: 1-800-663-4261
ਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਟੀਰੀਅਰ: 1-800-663-6695
ਨੌਰਦਰਨ ਐਡ
ਵਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂ ਡ: 1-800-661-4066

ਵਰਕਸੇਿ ਬ਼ੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਫਿਤ ਿੈਸਫਲਆਂ ਦੇ ਫਰਵ਼ੀਊ

ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ

ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਡਵ਼ੀਜ਼ਨ ਕ਼ੀ ਹੈ?
ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਹ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹ।
ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਫਸਜ਼ਲਆਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹ। ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਜ਼ਸਰਫ ਅੱ ਗੇ ਦੱ ਸੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਜ਼ਵਚ ਹੀ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਫਸਲਾ ਬਦਲੇ ਗਾ:
-

ਮੁਢਲਾ ਫਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹ;
ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਿਾਂ ਪਰਜ਼ਖਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਗਆ; ਜਾਂ,

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜ਼ਮਲੇ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਮੁਢਲੇ ਫਸਲੇ ਜ਼ਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਦੇ ਫਸਲੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਮ ਬਾਰੇ ਫਕਸੇ ਵ਼ੀ ਿੈਸਲੇ ਦਾ ਫਰਵ਼ੀਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਿੇ ਜਾਂ ਰੀਹਬਲੀਟੇਸਨ ਬਨੇਜ਼ਫਟਸ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਫਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਵਚ
ਉਹ ਫਸਲੇ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਬਨੇਜ਼ਫਟਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇ ਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਿ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਿ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰਵੀਊ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱ ਦ ਹ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਿ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਫਸਲੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲੇ ਬਾਰੇ

ਜ਼ਸੱ ਿਾ ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਜਾਏ
ਜ਼ਬਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਰੁੱ ਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਸਜ਼ਲਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਐਕਸਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ
ਦਾ ਵੀ ਹੱ ਕ ਹ। ਜ਼ਕਸੇ ਫਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ
ਿ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਸੱ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱ ਦ 90 ਜ਼ਦਨ ਹ। ਤੱ ਥਸੀਟ

ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ (ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ) ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇਖ।ੋ
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ਵਰਕਸੇਿ ਬ਼ੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਫਿਤ ਿੈਸਫਲਆਂ ਦੇ ਫਰਵ਼ੀਊ

ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ

ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਫਰਵ਼ੀਊ ਦ਼ੀ ਮੰ ਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਭੱ ਜ਼ਤਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਲਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਵਚ
ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਜ਼ਰਆ ਹੋਇਆ ਨੋਜ਼ਟਸ ਔਫ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਫਾਰਮ (ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਲਣ ਦੇ ਨੋਜ਼ਟਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ) ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ
ਭੇਜਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ।

ਫਕਹੜੇ ਿੈਸਫਲਆਂ ਦਾ ਫਰਵ਼ੀਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਫਜ਼ਸਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਜਨਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ:




ਕੀ ਮੁਆਵਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇ ਮ ਨੂੰ ਪਿਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;

ਮੁਆਵਿੇ ਦੇ ਭੱ ਜ਼ਤਆਂ ਦੀ ਹੱ ਦ ਜ਼ਜਸ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋ (ਵੋਕੇਸਨਲ ਰੀਹਬਲੀਟੇਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ);
ਅਤੇ

ਕੀ ਕਲੇ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜ਼ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਜੇ ਕਲੇ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ)।

ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਸਜ਼ਲਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨਿਾਂ ਦੀ ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ, ਜ਼ਜਸ ਨੂੰ
“ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ” ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਕੋਲ ਜ਼ਸੱ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹ। ਇਨਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:



ਜ਼ਵਤਕਰੇ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਜ਼ਸਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫਸਲੇ ; ਜਾਂ

ਇਸ ਚੀਿ ਬਾਰੇ ਫਸਲੇ ਜ਼ਕ ਕੀ ਕਲੇ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜ਼ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ (ਜੇ ਕਲੇ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹ)।

ਮੈਂ ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਕਵੇਂ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ?
ਜ਼ਰਵੀਊ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਜ਼ਰਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਜ਼ਰਵੀਊ) ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ
ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
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ਵਰਕਸੇਿ ਬ਼ੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਫਿਤ ਿੈਸਫਲਆਂ ਦੇ ਫਰਵ਼ੀਊ

ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ

ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ, ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.worksafebc.com) ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

(gov.bc.ca/workersadvisers) ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.worksafebc.com/en/review-appeal/submit-request

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਚੱ ਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਲਈ
ਵੱ ਖਰਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ
ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਜ਼ਹੰ ਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਗਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ
ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰ ਨਹੀਂ ਹ।

ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਉਸ ਫਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ
ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਜ਼ਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਫਰਵ਼ੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਫਤਮ ਤਾਰ਼ੀਕ ਕ਼ੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਉਸ ਫਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਫਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਕੋਲ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ ਜ਼ਜਸ ਫਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਜ਼ਹਮਤ ਹੋ।

ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜ਼ਦੰ ਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰ ਗੋ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜ
ਕੇ) ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 90 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਥੋੜਿਾ ਜ਼ਜਹਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਿੂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮਲੇ ਗਾ। ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਫਤਮ ਤਾਰ਼ੀਕ ਨਾ ਖੁੰ ਝ ਜਾਵੋ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਵ਼ੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਿਾਰਮ ਫਕਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਕਸ (604-232-7747) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇ ਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇ ਮੇਰ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ ਲੇ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ 90 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਜ਼ਰਵੀਊ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਚੀਿ ਬਾਰੇ ਫਸਲੇ ਜ਼ਕ ਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣਾ ਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੀਫ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮੰ ਨਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਕਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੇ ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਇਹ ਜ਼ਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ
ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲੇ ਟ ਜ਼ਕਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਵਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਰਵੀਊ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹ।

ਇਸ ਚੀਿ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਿੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰ ਗਾ ਕਾਰਨ
ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਦਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜ਼ਕਉਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਅਜੇ

ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਿੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰ ਨਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ। ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਫਸਲੇ
ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਅਰਿੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤੱ ਥਸੀਟ ਦੇਖ।ੋ
ਆਪਣਾ ਫਰਵ਼ੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਿਾਰਮ ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਡਵ਼ੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤਜ਼ਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ

ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਹ। ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਤੱ ਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਜਹੜੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਜ਼ਦਨ
ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਜ਼ਜਸ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮਲਦਾ ਹ।
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ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ ਤਾਰੀਕ ਸਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰ ਜ਼ਤਮ
ਤਾਰੀਕ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਕਵੇਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਜ਼ਰਵੀਊ ਦਾ ਫਸਲਾ “ਪੜਿਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਵਚਾਰਨਾ” ਦੇ ਢੰ ਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਲਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ਜ਼ਕ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਪੜਿੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ’ਤੇ ਫਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱ ਖ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਜ਼ਵਚ ਇਹ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਜ਼ਖਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਨੇਜ਼ਫਟਸ (ਫਾਇਦੇ) ਜ਼ਕਉਂ ਜ਼ਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਟਨ ਸਬਜ਼ਮਸਨ

(ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਬਆਨ) ਆਜ਼ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਜ਼ਟੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਲੀਫੋਨ
’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।

ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਬਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਿ ’ਤੇ ਜ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ਜ਼ਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰ ਜ਼ਰਵੀਊ ਨੂੰ
ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ਼ਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜ਼ਵਚ ਫਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਲਖਤੀ ਜ਼ਬਆਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 34 ਜ਼ਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਵੀਊ

ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਜ਼ਟੱ ਪਣੀਆਂ 14 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਫਰ, ਜ਼ਰਵੀਊ ਨੂੰ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਜ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਮੈਨੰ ੂ ਿੈਸਲੇ ਲਈ ਫਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰਨ਼ੀ ਪਵੇਗ਼ੀ?
ਜ਼ਰਵੀਊ ਜ਼ਡਵੀਿਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਲਈ 150 ਜ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਚ ਜ਼ਵਚ

ਫਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹ। ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਚੱ ਠੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱ ਦ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਜ਼ਹ ਸਕਦਾ ਹ। ਚੀਫ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ
ਜ਼ਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਹਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ।

ਫਰਵ਼ੀਊ ਫਡਵ਼ੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਿੈਸਲਾ ਫਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

1) ਮੰ ਨਣਾ
ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਦੇ ਫਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਨੂੰ ਪਿਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।
ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਦਾ ਜ਼ਸਰਫ ਕੁਝ ਜ਼ਹੱ ਸਾ ਮੰ ਨ ਸਕਦਾ ਹ। ਜੇ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਿਾਂ ਮਾਮਜ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ
ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਜਨਿਾਂ ਜ਼ਵਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜ਼ਜਹਾ ਹ ਜ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ

ਅਜ਼ਿਕਾਰ ਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤੱ ਥਸੀਟ ਦੇਖੋ।

2) ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਰਫਰ ਬਕ ਕਰਨਾ/ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜ਼ਨਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਜ਼ਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ। ਜੇ

ਅਜ਼ਜਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਸਲੇ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹ। ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਕੀਤੀ

ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਜ਼ਵਚ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੇਿਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ। ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਫਰਲਾਂ ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰਫਰਲ ਬਕ ਨਾਲ ਜ਼ਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸੇਿਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਫਰਲ ਬਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਸਜ਼ਲਆਂ ’ਤੇ

ਓਹੀ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

3) ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ/ਘਟਾਉਣਾ
ਜੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਫਸਲੇ ਦੀ
ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।
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ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਅਜ਼ਜਹਾ ਫਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ਜ਼ਜਹੜਾ ਜ਼ਰਵੀਊ ਹੇਠਲੇ ਬਨੇਜ਼ਫਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ

ਜ਼ਰਵੀਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਿਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਾਉਣ
ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਜ਼ਵਚ, ਜੇ ਜ਼ਰਵੀਊ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਜ਼ਵਚ ਫਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਕ ਡਬਲਯੂ ਸ਼ੀ ਏ ਟ਼ੀ ਕੋਲ ਅਪ਼ੀਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਰਿ 30 ਫਦਨ ਹੋਣਗੇ।

ਡਬਲਯੂ ਸੀ ਏ ਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰਿ ਕੰ ਪਨਸੇਸਨ ਅਪੀਲ ਜ਼ਟਿਜ਼ਬਊਨਲ ਨੂੰ

ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਤੱ ਥਸੀਟ ਦੇਖੋ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਿ ਅਡਵਾਈਿਰਿ ਆਜ਼ਫਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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