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ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਨੋਿਟਸ
ਤੁਸ 00/00/0000 ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਓਦ ਤੁਸ ਦੱ ਿਸਆ ਸੀ:
1.

ਤੁਹਾਡਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਮਾਲਕ ਸੀ:

ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ:
ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ:
ਸ਼ਿਹਰ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਿਜ਼ੱ ਪ ਕੋਡ

2.

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਿਦਨ ਜਦ ਤੁਸ ਉਸ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ 00/00/0000 ।

3.

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਾਲਕ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: (ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਕਾਰਨ)।

4.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ/ਨਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ UI ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ 'ਚ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5.

ਤੁਸ ਪੂਰ-ੇ ਸਮ ਲਈ ਕੰ ਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ (ਹੋ/ਨਹ ਹੋ)।

6.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱ ਕ (ਹੈ/ਨਹ ਹੈ)।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ
ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਡਾਕ ਿਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ 10 (ਦਸ) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਿਦੰ ਦੇ EDD ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰ ਨੇਗੀ। 10 ਿਦਨਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਸ EDD ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ EDD ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ
ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। EDD ਨਾਲ ਹਰ ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।
ਭਾਵ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵਰਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਿਮੱ ਤਰਾਂ, ਗੈਰ-ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਧਰਾਂ,
ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ UI ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਕਿਲਆਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, CalFresh (ਿਜਸਨੂੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਫ਼ੂਡ ਸਟਪਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ), ਿਰਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਮੀ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ UI ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ (ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਵੇਖੋ)। ਜੇਕਰ ਤੁਸ
ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਕਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ।
ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ EDD ਡੇਿਬਟ ਕਾਰਡSM ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EDD ਡੇਿਬਟ ਕਾਰਡSM ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਗਾਈਡ ਹਡਬੁੱ ਕ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-866692-9374 'ਤੇ Bank of America EDD ਡੇਿਬਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
DE 1101CLMT/P Rev. 6 (3-13) (INTERNET)

Page 1 ofੰ 1

CU/MIC 38

