
ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ
 ਸਾਡੀ  

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ



ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਪਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਰੇ ਹੀ ਹੋ, ਵਜੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 
ਤੁਰੰਤ ਉੱਥਲ-ਪੁੱ ਥਲ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱ ਚਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਰੇ ਅਤਰੇ ਤਣਾਅ ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਹਮ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗਰੇ ਿਧਦਰੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਪਿਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਿਕੀਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਰਪਰੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਨੰੂ 
ਸਮਝਦਾ ਹਿੋਰੇ ਅਤਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਿਰੇ ਵਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤਰੇ ਰਵਹਮਵਦਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਿੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ।

ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜ਼ਰਬਰੇ ਦਰੇ ਨਾਲ, ਅਤਰੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਰੇ ਟਰੈਕ ਵਰਕਾਰਡ ਨਾਲ, 
ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ (Oatley Vigmond) ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੁੱ ਲ ਸਮਝ ਹੈ ਵਕ ਮਿੱੁਕਲਾਂ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਰੇ ਮੁੜ-
ਿਸਰੇਬਰੇ, ਸੰਭਾਲ ਅਤਰੇ ਭਲਾਈ ਿਾਸਤਰੇ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ੀ- ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਕਨੰੂਨ ਦਰੇ ਸਾਰਰੇ ਖਰੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬਾ 
ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਦਸਰੇ, ਕਾਰ ਹਾਦਸਰੇ, ਵਤਲ੍ਹਕਣ ਅਤਰੇ ਵਡੱਗਣ ਦਰੇ ਹਾਦਸਰੇ, ਅਣਆਈ ਮੌਤ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰੇਣਦਾਰੀ, 
ਹਾਦਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਲਾਭ ਅਤਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਅਤਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱ ਭੀ ਮਾਰਨ ਅਤਰੇ ਤੈਰਾਕੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਦਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਵਹਲੀਆਂ ਅਵਹਮ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਰੇ ਸਾਰੀ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸਰੇ ਲਾਗਤ ਦਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਏਥਰੇ ਮੌਜ਼ਦੂ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਵਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਇੱਕ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਰੇ ਬਾਅਦ
ਿੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤਰੇ ਵਨੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਿਾਸਤਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਦਰੇਿਾਂਗਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਾਲ ਿਾਅਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਰੇਿਲ ਵਨੱਜੀ 
ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਰੇ 
ਦਰੇਖਦਰੇ ਹਾਂ।
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ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਸਾਨੰੂ ਿੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਹਮਰੇਸ਼ਾ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ 
ਸਾਡਰੇ ਮਿੱੁਕਲਾਂ ਿਾਸਤਰੇ ਸਾਡੀ ਜਸੋ਼ੀਲੀ ਿਕਾਲਤ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤਰੇ ਬੀਮਾ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੰੂ 
ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਆਦਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਿੱਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤਰੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮਰੇਸ਼ਾ ਆਪਣਰੇ ਹੁਨਰ, ਊਰਜਾ ਅਤਰੇ ਤਜ਼ਰਬਰੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਰੇ।

ਅਸੀਂ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਰੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਦਰੇ ਿੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਤ੍ੀਵਨਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ। ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਧਰੇਰਰੇ ਤਜ਼ਰਬਰੇ ਦਰੇ ਨਾਲ, 
ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਬਪਤਾਪੂਰਨ ਸੱਟਾਂ ਿਾਲਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਤ੍ੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆ ਂਸੱਟਾਂ, ਸਦਮਾਮਈ ਵਦਮਾਗੀ ਸੱਟਾਂ ਅਤਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੱਡੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਸੱਟਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ-ਆਧਾਵਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ
ਸਾਡਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਾਦਸਰੇ ਦਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ (Accident Benefits Specialists) ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੜ-ਿਸਰੇਬਰੇ, ਸੰਭਾਲ 
ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਸਮਰਵਪਤ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਇੱਕ
ਸਰਗਰਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦਰੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨਕਾਂ ਦਰੇ ਸਾਡਰੇ ਵਿਸਤਵਰਤ ਨੈੱਟਿਰਕ ਵਿੱਚੋਂ 
ਚੋਣ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹਾਂ ਵਕ ਨਾ ਕਰੇਿਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਵਮਲਰੇ ਸਗੋਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਿੀ ਵਮਲਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ 
ਸਮਰਵਪਤ ਹੋਿਰੇ।

ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਰੇਸ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਰੇ ਓਨੇ ਮੁੱ ਲ ਿਾਸਤਰੇ ਕਰਾਂਗਰੇ ਵਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਰੱਖਦਰੇ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡਰੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਰੇ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਿਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਕਰੇਸਾਂ ਦਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 
ਅਤਰੇ ਵਜੱਤਣ ਦਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਧਰੇਰਰੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਡਰੇ ਿਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰੇ ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਮਾਹਰ 
ਹਨ ਜੋ ਵਨਆਂਇਕ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਰੇ ਸਾਰਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤਰੇ ਸਾਡਰੇ ਮੁਿੱਕਲਾਂ ਿਾਸਤਰੇ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸ ਅਤਰੇ ਵਤਆਰ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਵਣਆ-ਪਛਾਵਣਆ ਅਤਰੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਕੀਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਵਹਮ ਹੈ।

“ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ (Oately Vigmond) ਉਹ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮਰੇਰਰੇ ਹਾਦਸਰੇ ਦਰੇ 

ਬਾਅਦ ਮਰੇਰਰੇ ਨਾਲ ਿਾਪਰੀ ਹੰੁਦੀ। ਜਦ 'ਿਕੀਲ' 
ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਰੇ ਹੋਏ 

ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਪਰ, ਮਰੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੇਰਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਿਜੋਂ ਵਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਕ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ 
ਕਰੇਸ ਿਜੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਜਿੇਂ 
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸਤਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਮੁਿੱਕਲ ਹੋਿਾਂ।”

ਰੈਂਡੀ ਐਟਵਕਨਸਨ,
ਵਿਸਤਵਰਤ ਹੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਟਾਂ ਅਤਰੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਅਧਰੰਗ

ਸਾਡਰੇ ਮੁਿੱਕਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰਰੇ 
oatleyvigmond.com/testimonials  

’ਤਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਿਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? 
ਬਹੁਤ ਸਾਰਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਕਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬਰੇਕਾਰ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਿਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਪਵਹਲੀ ਗੱਲ, ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਦਰੇ ਕਰੇਸ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੁੰ ਦਰੇ ਹਨ, ਅਤਰੇ ਹਰਰੇਕ ਕਰੇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 
ਵਜੱਥਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵਬਪਤਾਪੂਰਨ ਅਤਰੇ ਜੀਿਨ-ਬਦਲੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਵਜਹਰੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੰੂ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਸਮਝਦਾ ਹਿੋਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਰੇਿਲ ਅਸੀਂ 
ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਦਰੇ ਮੁਕੱਦਮਰੇ ਦੀ ਵਿਸਤਵਰਤ ਸਮਝ ਵਲਆਉਂਦਰੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੜ-ਿਸਰੇਬਰੇ ਅਤਰੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਆਿਾਗੌਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤਰੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਬਨਾਂ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰੇ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰੁੂ ਤੋਂ ਲੈਕਰੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਰੇ ਹਰਰੇਕ ਕਦਮ ’ਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾਂਗਰੇ।

ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ)
ਸ਼ਰੂੁ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਮ੍ੁੱ ਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਿਾਂਗਰੇ ਵਕ ਤਸੁੀਂ 
ਕਨੰੂਨੀ, ਬੀਮਰੇ ਅਤਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਵ੍ਕਵਰਆ ਨੰੂ ਸਮਝਦਰੇ ਹੋਿੋਂ, ਅਤਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਿਾਂਗਰੇ ਵਕ ਮਸੁ਼ਵਕਲ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ 
ਤਹੁਾਡੀ ਉਸ ਸੰਭਾਲ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਿਰੇ ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਦ੍ਾਨਕਾਂ ਅਤਰੇ
ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਜਹੜਾ ਨੈੱਟਿਰਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਕੱੁਦਮਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਪਵ੍ਕਵਰਆ ਦੀ ਅਤਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਹਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵਕ ਇਲਾਜ ਕਰੇਸ ਦਰੇ ਵਨਪਟਾਰਰੇ ਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਭ੍ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈੱਟਿਰਕ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਰੇ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕਰੇ ਤਸੁੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ
ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਸਾਰੀ ਇਲਾਜ ਪਵ੍ਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹ।ੈ

ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਵਿਖਰੇ ਮਰੇਰੀ ਟੀਮ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਨਾ 
ਸੀ, ਅਤਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣ 

ਿਾਲੀ ਅਤਰੇ ਤਰਸਿਾਨ ਸੀ। ” ਕੋਈ ਿੀ ਕਦਰੇ ਿੀ 
ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ 
ਵਜੱਥਰੇ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਸਬੰਧੀ ਿਕੀਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨੀ ਪਿਰੇ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਿਕੀਲ ਚਾਹੁੰ ਦਰੇ 

ਹੋ... ਮੈਂ ਕਦਰੇ ਿੀ ਵਕਸਰੇ ਟੀਮ ਨੰੂ ਏਨੀ ਵਮਹਨਤ 
ਕਰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਦਰੇਵਖਆ ਵਜੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
ਮੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ 

ਲਈਆਂ ਸਨ ”

ਰਯਾਨ ਮੌਰੀਸਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 
ਦੀ ਸੱਟ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਬਚ ਜਾਣ ਿਾਲਾ                                         
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ਤਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰੋ 



10 ਵਦਨ
ਜਰੇ ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਦੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ’ਤਰੇ ਵਤਲ੍ਹਕਣ ਅਤਰੇ ਵਡੱਗਣ 

ਕਰਕਰੇ, ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ/ਸੂਬਰੇ ਦੀਆਂ 

ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਿਧੀਆ ਹਾਲਤ 

ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ 

ਕਰਕਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤਰੇ 

ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਜਾਂ ਸੂਬਰੇ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਦਰੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7 ਵਦਨ
ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤਰੇ 

ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਵਕਸਰੇ 

ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦਰੇ ਹਾਦਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ 

ਹੋਏ ਸਨ।

30 ਵਦਨ
ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤਰੇ 

ਹਾਦਸਰੇ ਦਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਭਾਂ ਿਾਸਤਰੇ 

ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ 

ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 60 ਵਦਨ
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਖਲਾਫ ਕਨੰੂਨੀ 

ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੂਬਰੇ ਨੰੂ 

ਦਾਅਿਰੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ।

120 ਵਦਨ
ਜਰੇਕਰ ਸੱਟ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਵਕਸਰੇ ਮੋਟਰ 

ਗੱਡੀ ਦਰੇ ਹਾਦਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਜਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤਰੇ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸ ਦਰੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2 ਸਾਲ
ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਜਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਕਸਰੇ ਜਖ਼ਮੀ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤਰੇ ਸਾਰਰੇ 

ਸੰਭਾਿੀ ਬਚਾਓ ਕਰਤਾਿਾਂ ਵਖਲਾਫ 

ਕਨੰੂਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਰੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1 ਸਾਲ
ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਆਟੋ 

ਦਾਅਿਰੇ ਉੱਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ 

ਕੰਪਨੀ ਉੱਤਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 

ਅੰਵਤਮ ਤਾਰੀਖ਼।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂਂ
ਵਕਸਰੇ ਵਬਪਤਾਪੂਰਨ ਸੱਟ ਦਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਰੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 
ਪਿਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਭੂਵਮਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੀਲ ਬਣਨਾ ਅਤਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਅਤਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ 
ਿਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਆਿਾਗੌਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਬੀਮਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਰੇ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈਕਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁੱ ਟੀ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਇੱਕ ਘਰਰੇਲੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਹੱਦ 
ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਅਤਰੇ ਬਾਕੀ ਇਹ 
ਜਾਣਦਰੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਵਫਕਰ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤਬਾਦਲਰੇ ਿਾਸਤਰੇ 
ਅਸੀਂ ਹਰਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਗਣਤੀ ਵਮਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ।

ਹਾਦਸਰੇ ਦਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਹਰ
ਸਾਡਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਹਾਦਸਰੇ ਦਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ (Accident Benefits Specialists) 
ਮੁੜ-ਿਸਰੇਬਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਕੀਲ ਹੁੰ ਦਰੇ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਵਨਪਟਾਰਾ ਹੋ 
ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਿੀ। ਉਹ ਸਾਰਰੇ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਨਾਲ 
ਜੁੜਰੇ ਹਨ, ਅਤਰੇ ਬੀਮਰੇ ਵਿੱਚ ਿਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ (insurance adjusters) ਿਜੋਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਮੁੱ ਲਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਗਆਨ ਹੈ, ਅਤਰੇ 
ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਗਰੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਿਰੇ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ

 ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ
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ਸਾਡੀ ਹਾਦਸਰੇ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ
ਸਾਰਰੇ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਭਰਦਰੇ ਹੋਏ ਅਤਰੇ ਸੌਂਪਦਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 
ਨਾਲ ਪ੍ਮੁੱ ਖ ਸੰਪਰਕ ਹੋਿਾਂਗਰੇ। ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਨਰੰਤਰ 
ਅਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਰਹਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਰੇ ਉੱਤਰੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖੋਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਿਰੇ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤਰੇ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 
ਹੱਕ ਰੱਖਦਰੇ ਹੋ।

ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਸਾਡੀ ਭਵੂਮਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਿੱਧ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤਰੇ ਸਰਲ ਹੋਿਰੇ। ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਦਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਦਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦਰੇ 
ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਹੋਿਰੇ। 
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਰੇਬਾ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਵਕਤਸਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਦੀ ਹਾਨੀ
ਵਕਸਰੇ ਅਪੰਗ ਕਰਕਰੇ ਰੱਖ ਦਰੇਣ ਿਾਲੀ ਸੱਟ ਦਰੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਰੇ ਸੰ਼ਵਕਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਇਹ ਹੋਿਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰੋਂਗਰੇ ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਆਸਰਾ 
ਵਕਿੇਂ ਦਰੇਿੋਂਗਰੇ। ਜਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਸਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ ਵਖਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 
ਆਮਦਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ 
ਅੰਤਵਰਮ ਆਮਦਨ ਵਿਕਲਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਵਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕਰੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕਰੇ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਕਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹਾਨੀ ਦਰੇ ਲਾਭਾਂ 
ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹਿੋਰੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਵਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੁੜ-ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਿਾਸਤਰੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਆਮ ਪੁੱਛਰੇ 
ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਲਾਗਤ ਵਕੰਨ੍ਹ ੀ ਕੁ ਹੋਿਰੇਗੀ? 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਦੜ੍ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਭਿ ਵਨਪਟਾਰਾ ਜਾਂ 
ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਦਰੇ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਿਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਕਸਰੇ 
ਫੈਸਲਰੇ ਜਾਂ ਵਨਪਟਾਰਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਵਚਆ ਜਾਂਦਾ।

ਮਰੇਰਰੇ ਕਰੇਸ ਨੰੂ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਰੇਗਾ?
ਹਰਰੇਕ ਕਰੇਸ ਿੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਨੱਜੀ ਸੱਟ ਦਰੇ ਕਰੇਸ ਦਾ 
ਅੰਵਤਮ ਵਨਰਣਾ ਆਉਣ ਿਾਸਤਰੇ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸੱਟਾਂ ਦਰੇ ਸਵਥਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਦਰੇਈਏ ਤਾਂ 
ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਵਕ ਇਸਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਰੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਮਰੇਰਾ ਕਰੇਸ ਪਰਖ ਿਾਸਤਰੇ ਜਾਿਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦਰੇ 
ਬਾਹਰ ਵਨਪਟਾਇਆ ਜਾਿਰੇਗਾ?
ਜਦ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੋਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਸਾਂ 
ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ 
ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਰੇਸ ਨੰੂ ਵਬਨਾਂ ਪਰਖ ਵਨਪਟਾਉਣਾ। ਕਰੇਸ 
ਦਰੇ ਵਸੱਟਰੇ ਨੰੂ ਖਤਰਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਗੈਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਰੇ ਮੁਿੱਕਲਾਂ ਦਰੇ ਕਰੇਸਾਂ ਨੰੂ 
ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਤਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਦ੍ੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ। ਜੋ 
ਕੁਝ ਿੀ ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦਰੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ 
ਚਲਾਿਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਆਮ ਪੁੱ ਛਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਜਿਾਬ ਆਨਲਾਈਨ      
oatleyvigmond.com/frequently-asked-questions ਤਰੇ ਲੱਭੋ।

“ਜਦ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਕਨੰੂਨੀ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। 

ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਖਆਲ ਰੱਵਖਆ। ਰੋਜਰ ਓਟਲੀ ਅਤਰੇ ਉਸਦੀ 
ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਸਨ ਅਤਰੇ ਹਮਰੇਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਰੇ। ਉਹ

ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਵਕ ਅਸੀਂ 
ਵਕਸਰੇ ਇਸਤੋਂ ਵਬਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ।” 

ਸ਼ੈਨਨ ਡੀਅਵਰੰਗ,  
ਸੰਪੂਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਬਚ ਜਾਣ ਿਾਲੀ

ਸ਼ੈਨਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰਰੇ oatleyvigmond.com/testimonials.
’ਤਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।



“ਸਾਡਰੇ ਬੱਚਰੇ ਦਰੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਵਜਹੀ
ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਜਸਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤਰੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲੀ 

ਿਾਰ ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮਰੇਰੀ ਟੀਮ 
ਨੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਚਵਕਤਸਕਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਲਰੇ ਅਤਰੇ ਇੱਕ 
ਕਰੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਰੇ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਸਰੇ ਨੰੂ ਮਦਦ 
ਵਮਲਰੇ । ਮਰੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੇਰਰੇ ਮੋਵਢਆਂ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੂਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 
ਉਤਾਰ ਵਦੱਤਾ। ਸਾਡਰੇ ਬਰੇਟਰੇ ਦਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੋਏ ਵਨਪਟਾਰਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।”

ਿਰਨਾ ਪੋਰਟਰ, ਜਰੇਮਸ ਪੋਰਟਰ ਦੀ ਮਾਂ,  
ਵਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਜਾਣ ਿਾਲਾ

ਸਾਡਰੇ ਮੁਿੱਕਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰਰੇ oatleyvigmond.com/testimonials  
’ਤਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
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ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਵਿਖਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਰੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤਹੁਾਡੀ 
ਪਤ੍ੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਚਣੋ ਤਹੁਾਡਰੇ ਿੱਲੋਂ 
ਕਦਰੇ ਿੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਚਣੋਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਿਰੇਗੀ।

ਵਕਸਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਰੇਸ ਵਿੱਚ ਤਹੁਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਉੱਤਰੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਬਨਾਂ ਉਵਚਤ 
ਮਆੁਿਜ਼ਰੇ ਦਰੇ, ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਵਕਿੇਂ ਦਰੇਿੋਂਗਰੇ, ਅਤਰੇ ਤਸੁੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤਰੇ ਭਗੁਤਾਨ ਵਕਿੇਂ ਕਰੋਂਗਰੇ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਵਜੰਦਗੀ ਿਾਸਤਰੇ 
ਲੋੜ ਪਿਰੇਗੀ? ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਵਿਖਰੇ ਹਰਰੇਕ ਿਕੀਲ ਅਤਰੇ ਅਮਲਰੇ ਦਾ ਹਰਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਤਹੁਾਡੀ ਵਿੱਤੀ
ਸਰੱੁਵਖਆ ਨੰੂ ਮੜੁ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਸਤਰੇ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੀ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੜੁ-ਿਸਰੇਬਾ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤਰੇ 
ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਨੰੂ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਭਿ ਮੜੁ-ਵਸਹਤਯਾਬੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਂ।

ਸਾਡੀ ਤਹੁਾਡਰੇ ਿਾਸਤਰੇ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਹੈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਮੜੁ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ ਅਤਰੇ ਫਰੇਰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮੜੁ-ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਆਰਵਥਕ ਖਰੇਡ ਮਦੈਾਨ 
ਨੰੂ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਮਿੱੁਕਲ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਿਚਨ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈਵਜਸ ਿਾਸਤਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ।

ਰੋਜਰ ਓਟਲਰੇ ਅਤਰੇ ਵਜਮ ਵਿਗਮੌਂਡ,
ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈਿਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਉਂਦਰੇ ਹੋ।
ਓਟਲਰੇ ਵਿਗਮੌਂਡ ਵਿਖਰੇ, ਸਾਡਰੇ ਮਿੱੁਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਕਰੇਸ ਜਾਂ ਪਰਖ ਦਰੇ ਵਨਪਟਾਰਰੇ ਨਾਲ 
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਰੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੀ ਭਵੂਮਕਾ ਨਾ ਕਰੇਿਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਸੰਭਿ ਕਨੰੂਨੀ ਪਤ੍ੀਵਨਧਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ 
ਤਹੁਾਨੰੂ ਲੰਬੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਸਰੱੁਵਖਆ ਿਾਸਤਰੇ ਵਤਆਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿਰੇ। ਸਾਡਰੇ ਮਿੱੁਕਲਾਂ ਦਰੇ ਕਰੇਸਾਂ ’ਤਰੇ 
ਸਾਫ਼ਗਈੋ ਨਾਲ ਪਰ ਮਜ਼ਬਤੂੀ ਨਾਲ ਜੋ਼ਰ ਦਰੇਣ ਲਈ ਨਿੇਂ ਅਤਰੇ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਵਕਆ ਂਿਾਸਤਰੇ ਸਾਡੀ 
ਵਨਰੰਤਰ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਰ ਵਦਨ ਪਦ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰਭਿ ਤਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਭਿ ਨਤੀਜਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।


