
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ 
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਤੰਨ ਅਕਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਕਿਕਾਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 
ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਭਾਗ II ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਲਈ ਇਹਨਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਕਿਕਾਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ 
ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਤੰਨ ਅਕਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 
ਉਹ ਅਕਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਕ ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ 
ਕੋਡ ਭਾਗ II ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ
 

 • ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ,
 • ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ, ਅਤੇ
 • ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ।
 • ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਕੋਲ ਚੌਥਾ ਅਕਿਕਾਰ ਿੀ ਹੈ: ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਿਆ 

ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ।

ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਲਈ ਇਹਨਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਕਿਕਾਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ?
 
ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਕਗਆਤ ਜਾ ਂਸੰਭਾਕਿਤ ਖ਼ਤਕਰਆ ਂਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ ਰੱਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਦਾਇਤਾ,ਂ ਕਸੱਕਿਆ, ਕਸਿਲਾਈ, ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ ੈਜੋ ਕੰਮ 
ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਕਕਸੇ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਕੰਮ ਿਾਲੀ 

ਥਾ ਂ'ਤ ੇਸੰਭਾਿੀ ਿਤਕਰਆ ਂਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (MB ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹਲੈਥ ਐਕਟ, ਸੈਕਸਨ 7.5; 
ਇਹ ਿੀ ਿਿੇ ੋਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਡਊਟੀ ਮੁੜ: ਕਸਿਲਾਈ)। ਕਿਹਾਰਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹ ੈਕਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤ ੇਿਤਕਰਆ ਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹ।ੈ ਸਹੀ ਕਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇਸਰੋਤ – ਕਜਿੇਂ ਕਕ WHMIS ਅਤੇ 
TDG ਕਸਿਲਾਈ, ਸੇਿਾ ਕਸਿਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾ ਂ– ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ ਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਖ਼ਤਕਰਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੋ 
ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਕਸਿਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ/ਇਹਨਾ ਂਸਰੋਤਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਿੀ ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਹਣੋਗ ੇਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਿਕਾਰ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦਾ ਕਿਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦਾ 
ਕਿਸਲੇਸਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ,ਂ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰਾ,ਂ ਿਰਕਰਾ ਂਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਂਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾ ਂਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਿੀ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਿ 
ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਿਤਰੇ ਦੇ ਕਿਸਲੇਸਣ (JHA) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਿਤਕਰਆ ਂਨੂੰ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਣੀਆ ਂਕਿੱਚ ਿੰਕਡਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ (ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਸਪੇਸੀ, 
ਰਸਾਇਣਕ/ਿਕਣਜ, ਜੀਿ-ਕਿਕਗਆਨਕ, ਜਾ ਂਮਨੋਕਿਕਗਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਜੋ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਕਸਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਜਿੇਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, 20+ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹਨ। 19 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 
ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਨਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (MB 
ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਕਟ, ਸੈਕਸਨ 40)। ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ 
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾਂ ਭੂਕਮਕਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ 
ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਭੂਕਮਕਾਿਾ ਂ
ਕਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ/ਪ੍ਰਤੀਕਨਿੀ ਭੂਕਮਕਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂ
ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਨਿੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਕਿਆ ਸੰਬੰਿੀ ਕਚੰਤਾਿਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 
ਨੂੰ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਿੀ 
ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ।
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ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ "ਿਾਜਬ ਆਿਾਰਾ ਂ'ਤੇ ਕਿਸਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ 
ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਜਾ ਂਕਸਹਤ ਜਾ ਂਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾ ਂਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਜਾ ਂ ਕਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।" (MB ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ 
ਹੈਲਥ ਐਕਟ, ਸੈਕਸਨ 43)। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ 
ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕਸਕਿਅਤ ਅਤੇ ਸੂਕਚਤ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਮੇਟੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਨਿੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਚੰਤਾਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 
ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਿਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਂਕ, ਕਈ ਿਾਰ 
ਅਕਜਹਾ ਸਮਾ ਂਿੀ ਹੋਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਅਕਿਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੱਕਕੰਗ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਚ, ਡਰਾਈਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੋਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੇ ਹਨ: 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਹੈ? 
ਕੀ ਇਹ ਲੋਡ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੇਮਨੇ ਕਬ੍ਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਇਹ 
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ (ਉੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਿਰ ਕਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਜੇਕਰ 
ਇੱਕ ਡ੍ਾਈਿਰ ਇੱਕ ਜੋਿਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਿਾਨ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਕਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੋਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ 
ਿਾਲੇ ਡਰਾਈਿਰ ਨੂੰ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਲੋਡ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ)। ਜੋਿਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਿਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ 
'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 

ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਧਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ)
ਸਥਾਕਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਯਕਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਿੱਚ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਕੋਲ ਚੌਥਾ ਅਕਿਕਾਰ ਹੈ: ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ 
ਐਕਟ ਦੇ ਤਕਹਤ ਆਪਣੇ ਅਕਿਕਾਰਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਕਡਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਸੰਸਕਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਕਕਸਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਹੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਚੰਤਾਿਾ ਂਦੀ 
ਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਂਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਸੰਬੰਿੀ ਕਚੰਤਾਿਾ ਂਦਾ ਅਕਭਆਸ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? RPM ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ RPM ਕੋਰਸ ਕਸਰਫ RPM ਰਕਜਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ RPM ਨਾਲ 
ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ 
ਕਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਕੰਮ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਟਰੱਕਕੰਗ 
ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ RPM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਚ 
ਰਕਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਦਨ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਹੈ!
 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ info@rpmsafety.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂ204-632-6600 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ www.rpmsafety.ca ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
RPM ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ 
ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਤੰਨ ਅਕਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਕਿਕਾਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 
ਿਰਕਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਭਾਗ II ਕਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਲਈ ਇਹਨਾ ਂਕਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਕਿਕਾਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ?

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w210e.php#43
https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w210e.php#43

