EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
P.O. BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530
ਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵਜ਼
(ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਕਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨਾ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਕਾੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ)
ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਠਾਂ ਦਦਿੱ ਤ ਗਏ “ਫ਼ੋਟੋ ਛਾਣ” ਕਾਮ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦਤਾਵਜ਼ ਅਤ “ਛਾਣ-ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਜ਼” ਕਾਮ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦਤਾਵਜ਼ ਮੁਸਿੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਜਮਹਾਂ ਕੀਤ ਗਏ ਭ
ਦਤਾਵਜ਼ 8 ½ x 11 ਇੰ ਚ ਦ ਕਾਗਜ਼ 'ਤ ਕਾੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ 'ਚ ਸਰ ੰ ਨੇ 'ਤ ਤੁਸਾਡਾ ਮਾਜਕ ੁਰਿੱਦਿਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।



ਫ਼ੋਟੋ ਛਾਣ

ਛਾਣ-ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਜ਼

ਇਨਹਾਂ ਦਨਮਨਦਿਤ ਚੋਂ ਇਕ ਦਤਾਵਜ਼ ਦੀ ਾਫ਼ ਅਤ ੜ੍ਹਨ ਯਗ ਕਾੀ

ਇਨਹਾਂ ਦਨਮਨਦਿਤ 'ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ਾਫ਼ ਅਤ ੜ੍ਹਨ ਯਗ ਕਾੀ ਜਾਂ ਮੂ ਦਤਾਵਜ਼

ਮੁਸਿੱਈਆ ਕਰ।

(ਦਜਵੇਂ ਦਨਰਦਦਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸ) ਮੁਸਿੱਈਆ ਕਰ।*

ਡਰਾਈਵਰ ਾਇੈਂ ਜਾਂ ਦਕ ਟਟ/ਥਾਨਕ/ੰ ਘੀ ਏਜੰ ੀ ਵਿੱ ੋਂ ਜਾਰੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਬੰ ਧੀ ਡਾਟਾ

ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ



ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਛ ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ਗਏ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ ਇਕ W-2 ਦੀ ਕਾੀ;

ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵ।


ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਕ ਟਟ/ਥਾਨਕ/ੰ ਘੀ ਏਜੰ ੀ ਵਿੱ ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ

ਜਾਂ
 ਦਸੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਮਤੀ ਤੋਂ ਦਸਾਂ ਬਾਰਾਂ ਮਸੀਦਨਆਂ ਦ ਅੰ ਦਰ ਤੁਸਾਡ ਮਾਕ
ਵਿੱ ੋਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ ਇਕ ਚੱਕ ਟਿੱ ਬ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਬਰਾ। ਚੱਕ ਟਿੱ ਬ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ

ਰਕਾਰੀ ਦਤਾਵਜ਼ ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਦਮਤੀ,

ਦਾ ਦਬਰਾ ਇਨਹਾਂ ਨਾ ਦਸਾਂ ਤੋਂ ਛਾਦਆ ਦਗਆ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ:

ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵ।


ਯੂ.ਐੱ. ਾਰਟ ਜਾਂ ਯੂ.ਐੱ. ਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ

o

ਤੁਸਾਡਾ ਦਸਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਅਖ਼ੀਰਾ ਨਾਂ; ਅਤ

o

ਤੁਸਾਡਾ ਮਾਜਕ ੁਰਿੱਦਿਆ ਨੰਬਰ, ਤੁਸਾਡ ਮਾਜਕ ੁਰਿੱਦਿਆ ਨੰਬਰ ਦ ਘਿੱ ਟ-ਘਿੱ ਟ ਦਛ ਚਾਰ ਅੰ ਕ,

ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵ।


ਜਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਾਣ ਨੰਬਰ; ਅਤ

ਅਵਧੀ ੂਰੀ ਸਏ ਦਬਨਹਾਂ ਵਾਾ ਦਵਦਸ਼ੀ ਾਰਟ ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ,
ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵ।



o

ਚੱਕ ਟਿੱ ਬ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਬਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਮਤੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਮਆਦ ਦਜ ਈ ਚੱਕ
ਟਿੱ ਬ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਬਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ੀ।

ਦਮਟਰੀ ਦਨਰਭਰ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ

ਜਾਂ
ਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ


ਇਕ ਬਰਕਰਾਰ ਮ੍ੂ ਉਯਗੀ ਵਾ ਦਾ ਦਬ (ਦਜਵੇਂ, ਦਬਜੀ, ਗ, ਕੂੜ੍ਾ, ਾਣੀ, ਜਾਂ ੀਵਰ), ਕਬ ਟੀ.ਵੀ.
ਦਾ ਦਬ, ਟੀਫ਼ਨ ਦਾ ਦਬ, ਬੈਂਕ ਨਾ ਿੱ ਤਰ ਦਵਸਾਰ, ਮਜੂਦਾ ਦਰਸਾਇਸ਼ੀ/ਦਕਰਾਏਦਾਰੀ ਮਝਤਾ ਜਾਂ ਮਰਦਗਜ

ਦੀ ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ (ਾਮਹਣ ਅਤ ਦਿੱ ਛ) ਸ਼ਾਮ ਸਵ।


ਤੁਸਾਡ ਮਾਕ ਦਾ ਨਾਂ; ਅਤ

ਯੂ.ਐੱ. ਦਮਟਰੀ ਕਾਰਡ ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ
ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ (ਾਮਹਣ ਅਤ ਦਿੱ ਛ) ਸ਼ਾਮ ਸਵ।



o

ਦਬਰਾ ਜ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤ ਮਜੂਦਾ ਦਰਸਾਇਸ਼ੀ ਤਾ ਦਰਾਉਂਦਾ ਸਵ;

ਯੂ.ਐੱ. ਨਾਗਦਰਕਤਾ ਅਤ ਆਵਾ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ
ਰਦੀ ੰ ਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਥਾਈ ਦਨਵਾੀ ਕਾਰਡ (ਫ਼ਾਰਮ I-551) ਦਜ

ਜਾਂ


'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ (ਾਮਹਣ

ਤੁਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਿਾਉਣ ਵਾੀ ੰ ਜੀਕਰਨ ਤਦੀਕ ਮੁਸਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਵਗੀ ਦਕ ਤੁੀਂ ਬਾਕ ਦ ਦਕਰਾਏਦਾਰ

ਅਤ ਦਿੱ ਛ) ਸ਼ਾਮ ਸਵ।


ਰਟੀਦਫ਼ਕਟ ਆਫ਼ ਨੈਚੁਰਾਈਜ਼ਸ਼ਨ (ਫ਼ਾਰਮ N-550)।



ਯੂ.ਐੱ. ਨਾਗਰਕਤਾ ਅਤ ਆਵਾ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਮਾਣਕਤਾ ਦਤਾਵਜ਼ (ਫ਼ਾਰਮ I-766) ਦਜ 'ਚ ਤੁਸਾਡਾ ਨਾਂ,
ਤੁਸਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਦਮਤੀ, ਅਤ ਤੁਸਾਡੀ ਤਵੀਰ ਸ਼ਾਮ ਸਵ।

ਜਕਰ ਤੁਸਾਡਾ ਕਈ ਦਰਸਾਇਸ਼ੀ ਤਾ ਨਸੀਂ ਸ, ਰ ਤੁਸਾਡ ਕ ੀ.. ਬਾਕ ਜਾਂ ਦਨੱਜੀ ਡਾਕ ਬਾਕ ਸ, ਤਾਂ
ਜਾਂ ਅਦਧਦਕਰਤ ਉਭਗਤਾ ਸ।
ਜਾਂ

ਸਮ੍ਾਜਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਸੰ ਕਿਆ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਆਣਾ ਮੂ ਮਾਜਕ ੁਰਿੱਦਿਆ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਦੀ ਕਾੀ ਨਾ ਭਜ। ਉਸ ਇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ੂਰਾ ਨਸੀਂ ਕਰਗਾ।


ਤੁਹਾਡ ਸਮ੍ਾਜਕ ਸੁਰੱਕਿਆ ਕਬਓਰ ਦੀ ੰ ੂਰਨ ਕਾੀ, ਜ ਤੁਸਾਨੂੰ ਾਨਾ ਤਰ 'ਤ ਮਾਜਕ ੁਰਿੱਦਿਆ
ਰਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੰ ਦੀ ਸ;
ਜਾਂ

ਜਨਮ੍ ਦੀ ਕਮ੍ਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਦਕ ਥਾਨਕ, ਟਟ, ਜਾਂ ੰ ਘੀ ਏਜੰ ੀ, ਜਾਂ ਦਵਦਸ਼ੀ ਰਕਾਰ ਵਿੱ ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਇਕ ਅਕਧਕਾਰਕ ਜਨਮ ਦਾ
ਰਮਾਣਿੱ ਤਰ, ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਜਨਮ ਦਾ ਅਦਧਕਾਰਕ ਰਮਾਣੀਕਰਣ।
ਜਨਮ ਦਾ ਅਦਜਸਾ ਰਮਾਣਿੱ ਤਰ ਦਜ 'ਤ “ਜਾਣਕਾਰੀ, ਛਾਣ ਥਾਤ ਕਰਨ ਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਤਾਵਜ਼ ਨਸੀਂ ਸ”
ਦਦਿਆ ਸਵ, ਤਦੀਕ ਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
* ਜਕਰ ਸਰ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੜ੍ ਸ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਕਾ ਮਦਸਕਮਾ (EDD) ਤੁਸਾਨੂੰ ੰ ਰਕ ਕਰਗਾ। ਭਦਵਿੱ ਿੀ ਸਵਾ ਈ ਇਨੂੰ ਵ ਰਿੱ ਿ।
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