
DE 1275B/P REv. 4 (2-19) (INTERNET) ਫ੍ਰੰ ਟ ਕਵਰ + 7 ਪਰੰ ਨੇ CU

ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ
ਯੋਗਿਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ  
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਲਾਭ

www.edd.ca.gov

ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ



ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਿੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (EDD) ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ (UI) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕੀਿਾ ਸੀ। UI ਲਈ 
ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਐਿਵਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ, ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਭੁਗਿਾਨ ਯੋਗ 
ਹੋਣਗੇ, ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਤਵੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

UI ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, ਤਜਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂੰ ਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਿਨਖਾਹ ਤਵਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱ ਕੇ 
ਹਨ ਅਿੇ ਉਹ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਿੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 ਯੋਗਿਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ

ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਿੇ UI ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਪੱਛਲੇ 18 ਮਹੀਤਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਿੇ ਿਨਖਾਹ ਦੀ ਤਨਮਨਿਮ ਰਕਮ 
ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਰਤਿਕ ਸ਼ਰਿ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕੀਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਿਾ ਦੀਆਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ:ਂ

• ਿੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਕਸੇ ਗਲਿੀ ਿੋਂ ਤਬਨਾਂ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਤਪੱਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਿੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਤਦੱਿਾ ਤਗਆ ਸੀ, ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਪੱਛਲੀ 
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਤਦੱਿੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਿਕਰਾਰ ਜਾਂ ਹੜਿਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਤਦੱਿੀ ਸੀ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਤਵਊ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ। ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਿੌਰ 'ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੱਚ, ਿੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਤਵਊ ਿੈਅ ਕੀਿਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

• ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਰਵਾਇਿੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤਵੱਚ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ
ਤਕਸੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਤਵਊ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਿੁਹਾਡਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ,
ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਿੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ 'ਿੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ
ਅਿੇ ਤਪਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਤਵਊ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਤਵਊ, ਯੋਗਿਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਅਿੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ: ਤੁਹਾਨੂਰੰ  ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਹਾਡੀ ਯੋਗਿਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਹ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ 
ਇੰਟਰਤਵਊ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਤਵਊ ਦੀ ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ Notification of Unemployment

Insurance Benefits Eligibility Interview, DE 4800, (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਯੋਗਿਾ ਇੰਟਰਤਵਊ ਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਭੇਤਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਤਵਊ ਦੀ ਤਨਰਧਾਰਿ ਤਮਿੀ 
ਅਿੇ ਸਮੇਂ 'ਿ ੇEDD ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ EDD ਇਹ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ Notice of Determination, DE 1080, (ਤਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਅਿੇ Appeal

Form, DE 1000M, (ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ) ਭੇਤਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਤਹਮਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਿੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਕਸੇ ਿੀਜੀ ਤਧਰ, ਸਿੁੰਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਨੂੰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਕ Appeal Form (ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ),

ਜਾਂ ਪੱਿਰ 'ਿੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਤਖਆ ਸੰਤਖਆ, ਅਿੇ, ਿੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਤਹਮਿ ਤਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਤਲੱਖ ਕ ੇNotice of Determination (ਤਨਰਧਾਰਨ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਮਿੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।

 UI ONLINESM ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

ਆਪਣਾ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਿੇ ਤਵੱਚ 7 ਤਦਨ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਕਰਨਾ, 
ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਿਮ ਦਾਅਵੇ ਅਿੇ ਭੁਗਿਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣਾ,  ਮੁਲਾਕਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਇੰਟਰਤਵਊ ਦੁਬਾਰਾ ਿੈਅ 
ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਹੋਰ! ਿੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਮਾਇਂਡਰ। ਵਧੇਰੀ ਸਹੂਲਿ ਲਈ, UI Online MobileSM 
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਿੇ ਟੈਬਲੇਟ ਉਪਭੋਗਿਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇUI onlineSM ਖਾਿੇ ਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ, www.edd.ca.gov/UI_Online

ਿੇ ਜਾਓ।
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 ਤਨਰੰਿਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣਾ

UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਹੁਾਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਤਕ ਿਸੁੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭਗੁਿਾਨ ਕੀਿ ੇਜਾਣ ਲਈ ਯਗੋਿਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਿਾਰ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਹੁਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਿਹੁਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦਸਿਾਵਜ਼ੇ Continued Claim Form, DE 4581, (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ 
ਫਾਰਮ) ਭਜੇੇਗਾ, ਪਰ EDD ਇਹ ਤਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ www.edd.ca.gov/UI_Online 'ਿੇ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਵ ੋਤਕਉਂਤਕ 
ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦਾ ਿੇਜ਼, ਸਖੌਾ, ਅਿ ੇਸਰੁੱਤਖਅਿ ਿਰੀਕਾ ਹੈ। ਿਸੁੀਂ 1-866-333-4606 'ਿੇ EDD Tele-CertSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਕ ੇਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ: ਵਧੇਰੀ ਿਜ਼ੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਿਹੁਾਡੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ 'ਿ ੇਪਰਦਰਤਸ਼ਿ ਕੀਿੀ ਗਈ “ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕ ੇਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਜੇੋ” ਤਮਿੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਸਮੇਂ ਤਸਰ ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਪਤਹਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭਗੁਿਾਨ ਤਵੱਚ ਦੇਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਿਹੁਾਡਾ ਮਾਲਕ ਿਹੁਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕ ੇEDD ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਜੇਣ ਲਈ ਿਹੁਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿਾਂ ਿਸੁੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ; ਹਾਲਾਂਤਕ, ਿਸੁੀਂ ਫਰੇ ਵੀ UI OnlineSM 'ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਅਿ ੇਫ਼ਨੋ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵ-ੈਸਵੇਾ ਸਹੂਲਿਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਯਗੋਿਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਲਈ ਭਗੁਿਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਜੇਕਰ ਿਹੁਾਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗੁਿਾਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਿਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿਹੁਾਡੀ ਯਗੋਿਾ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਿ ੇਿਹੁਾਨੂੰ Notice
of Unemployment Insurance Benefits Eligibility Interview, DE 4800, (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਯਗੋਿਾ ਇੰਟਰਤਵਊ ਦੀ ਸਚੂਨਾ) ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖੰਡ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਿਾਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਿੇਵਾਰ ਯੋਗਿਾ 
ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਦੁਆਰਾ ਿੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। UI ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਿੇ ਸੱਚੇ ਅਿੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਤਦਓ। UI
ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਨਾ 6 'ਿੇ ਲਾਭ-ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣਾ ਵੇਖੋ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੇਰੀ ਿੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿੁਸੀਂ
www.edd.ca.gov/UI_Online 'ਿ ੇUI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1-866-333-4606 'ਿ ੇEDD Tele-CertSM ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਪੇਪਰ
Continued Claim Form, DE 4581, (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ) ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰੋ ਤਕ ਫਾਰਮ ਤਵੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਿੇ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਦੱਿੇ ਗਏ ਹਨ ਅਿੇ ਇਹ ਤਕ ਫਾਰਮ 'ਿੇ ਦਸਿਖ਼ਿ ਕੀਿੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਨਰਰੰਤਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਮ੍ਾਨਣਤ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂਰੰ  ਸਮਝਣਾ

ਸਵਾਲ 1: ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਬਹਿੁ ਤਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ?
ਜੇ ਹਾਂ; ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤਖਆ ਭਰ ੋ(1 ਿੋਂ 7) ਤਜਹਨਾਂ ਤਵੱਚ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਅਯੋਗ ਰਹੇ।

“ਹਾਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਤਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਜਾਂ, ਤਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

“ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਿੌਰ ਿੇ ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਹਰ ਤਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਨੌਕਰੀ ਿੇ ਹੁੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਿੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ।

ਵੇਰਵਾ: • UI ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਪਰਯਾਪਿ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਤਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਖਆ ਦੇ ਮਿੁਾਬਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

ਤਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਦਨ ਿੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਸੱਿਵਾਂ ਤਹੱਸਾ ਘਟਾ ਤਦੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਕੋਈ ਅਤਜਹਾ ਕਾਰਨ (ਤਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਸੀ ਤਜਸ ਕਾਰਨ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਦਨ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸੀ?

“ਹਾਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਤਕਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਜਵੇਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਤਕਸੇ 
ਤਬਮਾਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਵਅਕਿੀਗਿ ਵਪਾਰ, ਜਾਂ ਛੁੱ ਟੀ 'ਿੇ ਹੋਣਾ।

“ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਅਤਜਹਾ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਿੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਵਪਾਤਰਕ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਅਿੇ ਤਵੱਤਦਅਕ ਤਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ 
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ, ਿਾਂ ਅਤਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਵੇਰਵਾ: • UI ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹੁਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਿਸੁੀਂ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਅਿ ੇਰਾਜ਼ੀ ਹੋ।

• ਜੇਕਰ ਿਸੁੀਂ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਿਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਗੁਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਤਕ, ਅਤਜਹੇ ਕਝੁ ਹਾਲਾਿ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਿਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਿੜੋ੍ਹ-ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਕ ਸੀਤਮਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਿ ੇਫਰੇ ਵੀ ਿਹੁਾਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭਗੁਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤਜਹਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿਸੁੀਂ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ EDD ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰੋਗੇ।
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ਸਵਾਲ 4: ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਕੰਮ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਿਾ ਸੀ?

“ਹਾਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਿੀ।

ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ “ਹਾਂ” ਤਵੱਚ ਉੱਿਰ ਤਦਓ।

“ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਿ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਮਲੀ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਤਲਆ।

ਵੇਰਵਾ: • UI ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਤਸੱਤਖਅਕ ਤਪੱਠਭੂਮੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਿੀ ਸੀ, ਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ
ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਸਵਾਲ 5: ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀ ਸੀ?

“ਹਾਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਿੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ “ਹਾਂ” ਤਵੱਚ ਉੱਿਰ ਤਦਓ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿੀ ਹੈ।

“ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਕਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ 'ਿ ੇਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀਂ ਕੀਿਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ 
ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਟਰਮ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਿੇ ਤਰਪੋਰਟ ਕੀਿੀ ਸੀ, ਿਾਂ “ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ।

ਵੇਰਵਾ: • ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਦਓ ਤਜੱਿੇ ਿੁਸੀਂ ਹਫ਼ਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਤਵੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਿਾ ਹੈ।
• ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ 'ਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਿੇ ਤਬਨਾਂ, ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੋ।
• ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਿਰੀਕੇ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ, www.edd.ca.gov/unemployment 'ਿ ੇEDD ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਿੇ

UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਵੋ ਪੰਨੇ 'ਿੇ ਜਾਓ।
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ਸਵਾਲ 3: ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਿੀ?

“ਹਾਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਿੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਿੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ 'ਿੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਅਿੇ ਤਪਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਅਿੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਤਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਤਵੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਤਜਸਟਰਡ 
ਸੀ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਪੋਰਤਟੰਗ ਅਿੇ ਤਡਸਪੈਚ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ।

“ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 

ਜੇਕਰ:

ਿੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਿਾ ਤਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ, ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਤਮਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ।

ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਤਜਸਟਰਡ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਪੋਰਤਟੰਗ ਅਿੇ ਤਡਸਪੈਚ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਵੇਰਵਾ: • ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਿ ੇEDD ਨੂੰ ਕੰਮ-ਖੋਜ ਤਰਕਾਰਡ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਤਜਹਾ ਤਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ ੋEDD ਵੱਲੋਂ
ਿੁਹਾਡੀ ਕੰਮ-ਖੋਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਿੇ ਫ਼ੌਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। Notice of Unemployment Insurance Award, DE 429Z (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਬੀਮਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ) 'ਿੇ ਕੰਮ-ਖੋਜ ਤਹਦਾਇਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਿ ੇEDD ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਿ ੇ“X” ਦਾ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ
ਦੇ ਤਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡ B, ਕੰਮ-ਖੋਜ ਤਰਕਾਰਡ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।



ਸਵਾਲ 6, ਆਈਟਮ 6A: ਇੱਿੇ ਕਟਿੌੀਆਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਭਰੋ।

ਤਹਦਾਇਿਾਂ

• ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ: ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ (ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਕਟਿੌੀਆਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦਓ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• ਐਿਵਾਰ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਤਨੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਤਮਿੀ ਅਿ ੇਸ਼ਤਨੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਮਿੀ ਦ ੇਮਿੁਾਬਕ ਆਪਣੇ
ਕੰਮ ਅਿ ੇਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵਗੇੀ। ਜੇਕਰ ਿਹੁਾਡੀ ਿਨਖਾਹ ਦਾ ਹਫ਼ਿਾ ਐਿਵਾਰ ਿੋਂ ਲੈ ਕ ੇਸ਼ਤਨੱਚਰਵਾਰ ਿੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ EDD ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤਦੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਠੀਕ
ਿਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਅਿੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਹਰ ਤਦਨ ਤਵੱਚ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਿੇ ਰਕਮ ਦਾ ਤਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।

• ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ: ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੇ ਵੀ ਕਟਿੌੀ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਸਤਿਿੀਆਂ ਤਵੱਚ, ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱ ਲ
ਵਿੇਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਿੇ ਘੰਤਟਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇContinued Claim Form (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ 
ਫਾਰਮ) ਤਵੱਚ ਐਿਵਾਰ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਤਨੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਤਮਆਦ ਤਵੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ $12 ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟਾ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਿੁਹਾਡਾ ਵੇਿਨ $120 ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਅਸਲੀ ਹਫ਼ਿੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦਓ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਅਿੇ ਵੇਿਨ ਕਮਾਇਆ ਸੀ — ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਵੇਿਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਦੇ ਹੋ।

• ਇਕ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਾਲਕ: ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਇਕ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਕੁੱ ਲ ਕਮਾਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਮਾਲਕ ਿੋਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Continued Claim Form (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ) ਤਵੱਚ ਐਿਵਾਰ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਤਨੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਤਮਆਦ ਤਵੱਚ $10 ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟੇ 'ਿ ੇABC ਕੰਪਨੀ
ਲਈ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ ਅਿ ੇ$10 ਪ੍ਰਿੀ ਘੰਟੇ 'ਿੇ XYZ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੁਹਾਡਾ ਕੁੱ ਲ ਵਿੇਨ $220 ਹੋਵੇਗਾ।

• $999.99 ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਕਮਾਈ: ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ $1,000.00 ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਿਾਂ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵੱਚ $999.99 ਭਰੋ।

• ਿੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਮ: ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਘੱਟ UI ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਂਵੇ ਿੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਿੁਹਾਡੀ
ਹਫ਼ਿਾਵਾਰੀ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਿੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। EDD ਿੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਿੇਵਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਤਵੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਹਸਾਬ ਲਗਾਏਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅੰਿਰ, ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਹੈ, ਿਾਂ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ EDD ਇਹ ਤਨਰਧਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਤਮਲਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਿੁਸੀਂ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਿੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਡਾ UI ਦਾਅਵਾ ਤਨਸ਼ਤਕਤਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। EDD ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਤੂਚਿ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਬਹਿੁ ਤਜ਼ਆਦਾ
ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਿੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪਤਹਲਾਂ ਆਪਣਾ
ਦਾਅਵਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 6 ਵੇਖੋ।

• EDD ਨੂੰ ਗਲਿੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦਓ: ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਲਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦੱਿੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਫ਼ੌਰਨ EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਸਵਾਲ 6: ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਜਾਂ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਭਾਂਵੇ ਭੁਗਿਾਨ ਤਮਤਲਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

“ਹਾਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 
ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ:

UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ:

• ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ।

• ਿੁਸੀਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਸੀ*.

• ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ ਅਿ ੇਤਕਸ ੇਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ* ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ।

• ਿੁਸੀਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ* ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅਿ ੇਤਕਸ ੇਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ 
ਆਮਦਨੀ* ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੇਪਰ Continued Claim Form (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ) ਦੀ ਵਰਿੋਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਅਿੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ:

• ਿਸੁੀਂ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ।
• ਿਸੁੀਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਸੀ*.

• ਿਹੁਾਨੂੰ ਤਕਸ ੇਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ* ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ।
ਆਈਟਮਾਂ 6a ਅਿੇ 6b ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

“ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ 
ਜਵਾਬ ਤਦਓ 
ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ 

ਇਸਦੀ ਵਰਿੋਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ:

• ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸੀ।

• ਿੁਸੀਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ* ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।

• ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਹੁਾਨੂੰ ਤਕਸ ੇਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ*
ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਿਸੁੀਂ “ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ ਜਵਾਬ ਤਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿਹੁਾਨੂੰ UI
OnlineSM ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕ ਹੋਰ ਖੰਡ ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਿਾ ਜਾਵਗੇਾ।

ਪੇਪਰ Continued Claim Form (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ) ਦੀ ਵਰਿੋਂ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਿ ੇਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦ ਹਨ:

• ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸੀ।

• ਿੁਸੀਂ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।

• ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਈਟਮਾਂ 6a ਅਿੇ 6b ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵੇਰਵਾ: • ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਿੇ ਕਮਾਈਆ ਂ(ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ ਅਿੇ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ
ਿੋਂ ਭੁਗਿਾਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

*ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ: ਇਸ ਤਵੱਚ ਨੇਮੀ ਕਮਾਈਆਂ, ਇਨ-ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਸਰਤਵਤਸਜ਼, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਤਮਲੀਟਰੀ ਭੁਗਿਾਨ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ
ਸੁਿੰਿਰ ਠੇਕਾ ਕਾਰਜ ਭੁਗਿਾਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਭੋਜਨ ਅਿੇ ਤਰਹਾਇਸ਼, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁਗਿਾਨ,
ਤਪਕੇਟ ਤਡਊਟੀ ਭੁਗਿਾਨ, ਅਿੇ ਪੀਸ ਦਰ ਭੁਗਿਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*ਹੋਰ ਤਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਸ ਤਵੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਵਿੇਨ, ਹੋਲਤਡੰਗ ਫ਼ੀਸ, ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਭੁਗਿਾਨ, ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ, ਤਜਊਰੀ ਤਡਊਟੀ,
ਭੁਗਿਾਨ, ਤਬਮਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ, ਅਵਕਾਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੋਨਸ, ਪੂਰਵ ਭੁਗਿਾਨ ਅਨੁਦਾਨ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਫ਼ੀਸ,
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡ, ਰੌਇਲਟੀਆਂ, ਹੜਿਾਲ-ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ, ਆਤਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਸਵਾਲ 7: ਫੈਡਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ।

ਤਹਦਾਇਿਾਂ:
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਰਟਰਨ ਤਵੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦੱਿੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਮਦਨੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) ਿੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇUI ਲਾਭਾਂ ਿੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਹਫ਼ਿ(ੇਆਂ) ਲਈ ਆਪਣੇ UI ਲਾਭਾਂ ਿੋਂ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ UI OnlineSM ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ 'ਿੇ ਬਕਤਸਆਂ ਤਵੱਚ 
ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ EDD Tele-CertSM 'ਿੇ “ਹਾਂ” ਤਵੱਚ ਜਵਾਬ ਤਦਓ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਿਾਂ UI OnlineSM ਜਾਂ ਪੇਪਰ 
ਫਾਰਮ 'ਿੇ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਤਦਓ, ਜਾਂ EDD Tele-CertSM 'ਿੇ “ਨਹੀਂ” ਤਵੱਚ ਜਵਾਬ ਤਦਓ।

ਸਵਾਲ 8: ਡਾਕ ਪਿੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤਵੱਚ ਿਬਦੀਲੀ।

ਤਹਦਾਇਿਾਂ:
EDD ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਪਿੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਸੀਂ UI OnlineSM ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੇ ਡਾਕ ਪਿੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 
ਤਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ ਿਰੀਕਾ www.edd.ca.gov/UI_Online 'ਿ ੇUI OnlineSM ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ UI OnlineSM ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ 
ਪਿੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਬਕਸੇ 'ਿੇ ਤਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਿੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਪਛਲੇ 
ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
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ਸਵਾਲ 6, ਆਈਟਮ 6B: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰਿੋਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ।

ਤਹਦਾਇਿਾਂ:

ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਸ਼ਤਨੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਮਿੀ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰਿੋ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ 
ਪਵੇਗੀ।

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਿਾਰੀਖ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਿਾਰੀਖ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਿੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਿੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਹਫ਼ਿੇ ਦੌਰਾਨ
ਅੰਤਿਮ ਤਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਤਰਕ ਿੌਰ ਿੇ ਕੀਿੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਿੇ ਤਪਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿੇ ਪਿਾ ਤਲੱਖੋ ਤਜਸ ਲਈ ਿੁਸੀਂ ਉਸ ਹਫ਼ਿੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਿੌਰ 'ਿੇ
ਕੰਮ ਕੀਿਾ।

• ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਘੰਟੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਤਕਸੇ ਹਫ਼ਿੇ ਤਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਘੰਟੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਘੰਤਟਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ABC ਕੰਪਨੀ ਲਈ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ ਅਿੇ XYZ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱ ਲ 22 ਘੰਤਟਆਂ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਦਓ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਇਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਤਦਓ।

• ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿੇ ਡਾਕ ਪਿਾ: ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰਿੋ (ਿੁਸੀਂ ਉਹ ਆਮਦਨੀ ਤਕਸ ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕੀਿੀ) ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

• ਤਫਲਹਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੀਿੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿੇਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਵਿੇਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਿੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ “still working.” (ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਤਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ) ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ
ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਸਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਸੀ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਤਕਸਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੱਖਰੇਵਾਂ,
ਇਸਦੇ-ਬਦਲੇ-ਦੀ-ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਿਾਨ, ਆਤਦ)

• ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਵੇਿਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈ, www.edd.ca.gov/unemployment 'ਿ ੇEDD ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਿ ੇUI ਲਾਭਾਂ
ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਵੋ ਪੰਨੇ 'ਿੇ ਜਾਓ।



 ਲਾਭ-ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣਾ

ਅਤਜਹੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਗਲਿ ਤਬਆਨ ਅਯੋਗਿਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 2 ਿੋਂ 23 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਿਕ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਿਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਵਾਧੂ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤਵੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਤਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਤੋੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

EDD ਅਤਜਹੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਤਖ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 
ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਤਵਆਜ, ਅਿੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EDD ਅਤਜਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖੋਜ ਤਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਕ ਸੰਭਾਵੀ ਿੌਰ 'ਿ ੇUI ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਂ 
ਿੁਸੀਂ 1-800-229-6297 'ਿ ੇEDD ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹਾਟਲਾਈਨ 'ਿੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.edd.ca.gov 'ਿ ੇEDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਲੰਕ 
ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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 ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਿਾਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ

ਇਸਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਿੇ ਇਕ-ਹਫ਼ਿੇ ਦੀ ਅਵਿੇਨਕ ਉਡੀਕ ਦੀ ਤਮਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਡੀਕ ਦੀ 
ਤਮਆਦ ਤਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਉਸ ਹਫ਼ਿੇ ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ 
ਦੋਵੇਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਪਤਹਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤਵੱਚ ਇਕ-ਹਫ਼ਿੇ ਦੀ ਅਵਿੇਨਕ ਉਡੀਕ ਦੀ ਤਮਆਦ ਅਿੇ ਇਕ 
ਹਫ਼ਿੇ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਭੁਗਿਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਵੋ।

ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੌਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਤਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, EDD ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ EDD Debit CardSM 

ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਡੈਤਬਟ ਕਾਰਡ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਿਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ, ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ EDD ਡੈਤਬਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਪਛਲੇ UI, ਅਪਾਹਜਿਾ ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਵੇਿਨਕ ਪਰਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਤਹਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਸੀ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਤਕਸੇ ਕਾਰਡ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਿੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕ ੇBank of America EDD Debit Card ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 1-866-692-9374 ਜਾਂ 1-866-656-5913 (TTY)।

 ਿੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ

ਿੁਸੀਂ ਤਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਆਪਣਾ UI ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ Notice of Determination (ਤਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ)
ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਸੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਅਿੇ ਦਾਅਵੇ 'ਿੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਿਾਨ ਿੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਤਦੱਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਕਸੇ ਿਾਰੀਖ ਤਵੱਚ ਨਵਾਂ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਫ਼ੌਰਨ EDD ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। UI ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਿੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਿਮ ਹੋਣ ਿਕ ਨਵਾਂ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਿੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂੰ UI ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਬੱਸ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦਓ। ਿੁਸੀਂ ਭਤਵੱਖ ਤਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ 
ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਿੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਹੁਣ ਿੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਵੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ।  
ਿੁਸੀਂ UI OnlineSM ਰਾਹੀਂ, ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ ਿਰੀਕਾ
www.edd.ca.gov/UI_Online 'ਿ ੇUI OnlineSM ਰਾਹੀਂ ਹੈ।



ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਿੇ ਤਸਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਿੇ ਤਸਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, America’s Job Centers of CaliforniaSM (AJCC) (ਅਮਤੇਰਕਾਜ਼ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰਸ ਆੱਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ www.edd.ca.gov/Office_Locator 'ਿੇ ਜਾਓ। 

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤਸਖਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਟਰਤੇਨੰਗ ਬੈਨੀਤਫਟਸ (CTB), ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਬੀਮਾ (UI) ਦੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UI ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਤਖਆ ਨੂੰ 
ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਦੰਦਾ ਹੈ। CTB ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਜਵੇਂ ਯੋਗਿਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਕਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, www.edd.ca.gov/CTB ਿੇ ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

UI ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ www.edd.ca.gov/unemployment ਿੇ 
ਜਾਓ। UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਿੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਿੇ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਤਬਓਰੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, UI ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ A Guide to Benefits and Employment Services, DE 1275A (ਲਾਭ ਅਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ) ਪੜ੍ਹੋ। ਿੁਸੀਂ  
www.edd.ca.gov/forms 'ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਡਬੁੱ ਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਆੱਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਖੋਜ ਮਾਪਦੰਡ “Keyword(s) or Form
Number,” (ਕੀਵਰਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸੰਤਖਆ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਫਾਰਮ ਲੋਕੇਟਰ ਬਕਸੇ ਤਵੱਚ ਫਾਰਮ ਸੰਤਖਆ “DE 1275A” ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅਿੇ “Search” (ਖੋਜ) 
ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 

EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡਾ ਅਤਜਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ EDD ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਤਜਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਿਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਿਾਂ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰੋ। UI OnlineSM ਤਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਿੇ ਦੇ 7 ਤਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਤਨ ਅਿੇ ਗੁਪਿ ਿਰੀਕਾ ਹੈ। ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ www.edd.ca.gov/UI_Online 'ਿੇ ਜਾਓ ਅਿੇ
UI OnlineSM ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰੋ।
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 ਿੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਅਿੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਿੇ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਣਗੇ।

• Notice of Unemployment Insurance Claim Filed, DE 1101 CLMT (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ): ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤਵੱਚ UI
ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਿੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਿ ਹੈ, ਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿਾਰੀਖ
ਿੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• Notice of Unemployment Insurance Award, DE 429Z (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ): ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤਵੱਚ, ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਤਧਕਿਮ
ਲਾਭ ਰਕਮ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਹਫ਼ਿੇਵਾਰ ਲਾਭ ਰਕਮ (ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਿੇ ਕਟੌਿੀਆਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਮਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ) ਸਮੇਿ, ਿੁਹਾਡੇ 
ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਹੱਸੇ ਤਵੱਚ ਤਦੱਿੀ ਗਈ ਿਾਤਲਕਾ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤਮਆਦ ਤਵੱਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿੇਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਿੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਿੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਸਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਵਖਾਏ ਗਏ ਵਿੇਨ ਗਲਿ ਹਨ, ਿਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ
ਦੀ ਿਾਰੀਖ ਿੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

• Continued Claim Form, DE 4581 (ਤਨਰੰਿਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ): ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ
ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿੁਸੀਂ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਜਾਂ EDD Tele-CertSM ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ
www.edd.ca.gov/UI_Online 'ਿ ੇUI OnlineSM ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਣਿ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼, ਸਭ ਿੋਂ ਸੌਖਾ ਿਰੀਕਾ ਹੈ।

• Notice of Requirement to Register for Work, DE 8405 (ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ): ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ
ਤਕ UI ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿੁਹਾਨੂੰ CalJOBSSM ਿੇ ਆਪਣਾ ਰਤੈਜ਼ਊਮੇ (ਬਾਯੋਡਾਟਾ) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਸੁਚਾਰੁ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। CalJOBSSM ਇਕ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਆਧਾਤਰਿ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਤਧਿ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਿੇ ਸਾਧਨਾਂ ਿਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ www.CalJOBS.ca.gov 'ਿੇ ਜਾਓ।

• Employment Development Department (EDD) Customer Account Number, DE 5614 (ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਾਹਕ ਖਾਿਾ
ਸੰਤਖਆ) : ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਿੁਹਾਨੂੰ UI OnlineSM ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਿੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਜੋੜ, 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਿੇਰਿੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੰਤਖਆ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। EDD ਗਾਹਕ ਖਾਿਾ ਸੰਤਖਆ ਿੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਤਖਆ ਕਰਨ ਅਿੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਿੇ ਉਸਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਤਖਆ ਹੈ।

ਿੁਹਾਨੰ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਿੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਅਿੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਿੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਹੋਣ, 
ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗਿਾ ਤਨਰਧਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਤਵਊ EDD ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਅ ਕੀਿਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਿਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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EDD ਕੋਲ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ EDD ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ 
ਤਵਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਿੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਿੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਿੀ ਕਰੋ।

EDD ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਿਾ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਿੀ ਕਰਨ ਿੇ ਅਮਸਰੱਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਿੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਿੇ 
ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਿਾਵਾਂ, ਅਿ/ੇਜਾਂ ਤਵਕਪਲਕ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਬੇਨਿੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ

ਲੇਬਰ ਐਡਂ ਵਰਕਫੋਰਸ
ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜਰੰ ਸੀ

ਇਰੰ ਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਡਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ

UI ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਿੋਂ 
ਦੁਪਤਹਰ 12 ਵਜੇ ਿੱਕ ਉਪਲਬਧ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1-800-300-5616

ਸਪਤੈਨਸ਼ 1-800-326-8937

ਕੈਂਟੋਨੀਸ 1-800-547-3506

ਮੈਂਡਤਰਨ 1-866-303-0706

ਤਵਅਿਨਾਮੀ 1-800-547-2058

TTY 1-800-815-9387

UI ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ
ਤਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ,  
ਹਫਿੇ ਦੇ 7 ਤਦਨ ਉਪਲਬਧ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਿੇ ਸਪੈਤਨਸ਼
1-866-333-4606


