
ਨਮਨੂਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। 

EDD ਕਾਾੱਲ ਿੈਂਟਰ  
ਪੀਓ ਬੌਕਿ 
ਸ਼ਸਹਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਿਪ ਕੋਡ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮ ੇਦੇ ਦਾਅਵ ੇਦਾ ਨੋਟਿਸ 
 
ਤੁਿੀਂ 00/00/0000 ਨੂੰ ਪਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੋ਼ਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦੇ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਇਾੱਕ ਨੋਸਟਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਤੁਿੀਂ ਦਾੱਸਿਆ 
ਿੀ ਸਕ: 

 
1. ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਛਲਾ ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਿੀ:  ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਸਹਰ, 
ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪ ਕੋਡ 

 
2. ਅਖੀਰਲਾ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਉਹ 00/00/0000 ਿੀ। 

 

 

 

 

 

 

 

3. ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਰੁ਼ਿਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਿਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: (ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਦਾੱਤਾ ਸਗਆ ਕਾਰਨ)। 

4. ਤੁਿੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾ ਂਹੋਰ ਆਮਦਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇ(ਹੋ/ਨਹੀਂ ਹੋ) ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇUI ਫਾਇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

5. ਤੁਿੀਂ ਪੂਰ ੇਿਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਮੌਜੂਦ (ਹੋ/ਨਹੀਂ ਹੋ)। 

6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਵਾੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾੱਕ ਪਰਾਪਤ (ਹੈ/ਨਹੀਂ ਹੈ)। 

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਨ ਨਾਲ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। EDD ਇਿ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾੱਕ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੋਸਟਿ ਦੀ ਡਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 10 (ਦਿ) ਸਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 10 ਸਦਨਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਵਾੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਿੀਂ EDD ਨੂੰ ਕਾਾੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ
ਉੱਪਰ ਸਦਾੱਤੇ EDD ਪਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹੋ। EDD ਨਾਲ ਿਾਰੇ ਪਾੱਤਰ-ਸਵਹਾਰ ਸਵਾੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਿੁਰਾੱਸਖਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਯਾਦ ਰਾੱਖੋ। 

ਹਾਲਾਸਂਕ ਿੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਜੀਵਨ ਿਾਥੀ, ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ,ਂ ਦੋਿਤਾ,ਂ ਗੈਰ-ਸਦਲਚਿਪੀ ਪਾਰਟੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸਨਾੱਜੀ ਸਹਾੱਤ ਿਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਰੁ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇUI 
ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿੰਘੀ ਭਲਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ, 
CalFresh (ਪਸਹਲਾਂ ਫੂਡ ਿਟੈਂਪਿ), ਸਰਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਿਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਏਜੰਿੀਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਪਤਤਾ ਰਾੱਖਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਏਜੰਿੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਾੱਕ ਸਨਯਸਮਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਕਲਪ ਹੈ (ਰਾੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਸਟਿ ਵੇਖ)ੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਫੈਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਟਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਾੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਦਾੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰਾੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।

         ਨੂੰ  
                        

               
 

                    
               

ਫਾਇਦੇ ਭੁਗਤਾਨ EDD Debit CardSM ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ EDD Debit CardSM ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁਾੱਕ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਗਾਈਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ ਇਾੱਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਔਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ
EDD ਡੈਸਬਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਨਾਲ ਟੋਲ-ਫਰੀ 1-866-692-9374 'ਤੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹ਼ਿਪ ਕੋਡ

 ਡਾਕ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 00/00/0000

 ਹਿਰਫ਼ ਆਹਫਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 000000000

 ਦਾਅਵਦੇਾਰ ਦਾ ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ: (000) 000-0000

EDD ਦੇ ਟਲੇੀਫੋਨ ਨੰਬਰ:

ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ 1-800-300-5616

ਿਪੈਹਨਸ਼ 1-800-326-8937

ਕੈਂਟੋਨੀ਼ਿ 1-800-547-3506

ਮੈਂਡਾਹਰਨ 1-866-303-0706

ਹਵਅਤਨਾਮੀ 1-800-547-2058

TTY (ਹਬਨਾਾਂ ਵੌਇਿ ਵਾਲਾ) 1-800-815-9387

ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ: www.edd.ca.gov 

http://www.edd.ca.gov/



