EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

ਛਾਣ ਦੀ ੜਚ ਈ ਬਨਤੀ
ਡਾਕ ਦੀ ਹਭਤੀ:

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਤਾ

SSA ੰ :

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਨਾਂ
ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਡਾਕ ਤਾ

EDD ਟ ਰੀ ਟੀਨ ਨੰਬਰ:

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਸ਼ਹਸਯ, ਯਾਜ, ਹਿ

1-866-401-2849

ਤੁਸਾਨੂੰ ਇਸ ੂਚਨਾ ਰਾਤ ਸ ਯਸੀ ਸ ਹਕਉਂਹਕ Employment Development Department (ਯੁਿਗਾਯ ਹਵਕਾ ਹਵਬਾਗ) (EDD) ਤੁਸਾਡੀ ਛਾਣ ਦੀ ਤਦੀਕ ਕਯਨ 'ਚ

ਅਭਯੱ ਥ ਸ। ਤੁਸਾਡ ਵੱ ਰੋਂ ਆਣਾ ਫਯੁਿਗਾਯੀ ਫੀਭਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਵਰ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਵਬਾਗ 'ਚ ਭਜੂਦ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨਾਰ ਭਰ ਨਸੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹਵਬਾਗ
ਨੂੰ ਅਹਜਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਸਈ ੀ ਜ ਇਸ ਦਯਾਉਂਦੀ ੀ ਹਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸਾਡੀ ਛਾਣ ਿਾਸਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ। ਜਦੋਂ ਗੱ ਰ ਸੀ ਛਾਣ ਦੀ ਸੁੰ ਦੀ ਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਦੀਕ ਕਯਨ
ਰਈ ਹਵਬਾਗ ਨੂੰ ਛਾਣ-ਫੰ ਧੀ ਦਤਾਵਿਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਸੁੰ ਦੀ ਸ ਹਕ ਹਯਫ਼ ਉਨਹਾਂ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਯਿ
ੁ ਗਾਯੀ ਫ਼ਾਇਹਦਆਂ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜ ਕਨੂੰਨੀ ਤਯ 'ਤ ਉਸ ਰਾਤ ਕਯਨ
ਰਈ ਮਗ ਸਨ।

ਇ ੂਚਨਾ ਦ ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ ਜ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਣੀ ਛਾਣ ਦੀ ਤਦੀਕ ਕਰਨ ਈ ਮੁਸੱਈਆ ਕਰਨੇ ਣਗ।
ਫਯੁਿਗਾਯੀ ਫੀਭਾ ਫ਼ਾਇਹਦਆਂ ਰਈ ਤੁਸਾਡੀ ਮਗਤਾ ਇਨਹਾਂ ਦਤਾਵਿਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਕਯਕ ਰੰਹਫਤ ਸ। ਦਤਾਵਿਾਂ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਦੀ ਤਦੀਕ ਕਯਨ ਰਈ ਹਵਬਾਗ ਭਾਰਕ (ਭਾਰਕਾਂ) ਅਤ ਯਕਾਯੀ ਸੋਂਦਾਂ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਕਯਗਾ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਦਤਾਵਿ ਭੁਸੱਈਆ ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਜਾਂ ਦਤਾਵਿ/ਜਾਣਕਾਯੀ ਤੋਂ
ਹਵਬਾਗ ਤੁਸਾਡੀ ਛਾਣ ਥਾਤ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਫ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਮਗ ਨਸੀਂ ਸਵਗ।

ਫ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁਸਾਨੂੰ Social Security Administration (ਭਾਜਕ ੁਯੱਹਖਆ ਰਸ਼ਾਨ) (SSA) ਦੁਆਯਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਣੀ 9-ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਜਕ
ੁਯੱਹਖਆ ੰ ਹਖਆ (SSN) ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਨੀ ਵਗੀ। ਹਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣ ਹਯਕਾਯਡ ਜਾਂਚ ਅਤ ਇਸ ਤਦੀਕ ਕਯ ਹਕ ਇ ੂਚਨਾ 'ਚ ਹਦੱ ਤਾ ਹਗਆ SSN ਉਸੀ ਸ ਜ ਤੁਸਾਨੂੰ

SSA ਵੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸ। ਜਕਯ ਹਵਬਾਗ 'ਚ ਉਰਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਸ ਦਯਾਉਂਦੀ ਸ ਹਕ SSA ਨੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤ ਗਏ SSN ਦੀ ਤਦੀਕ ਨਸੀਂ
ਕੀਤੀ ਸ, ਤਾਂ ਆਣ SSN ਦੀ ਤਦੀਕ ਸਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁਸਾਨੂੰ SSA ਨੂੰ ੰ ਯਕ ਕਯਨ ਅਤ ਪਯ ਉੱਯ ਹਦੱ ਤ ਗਏ ਤ 'ਤ EDD ਨੂੰ ਇਕ ਕਾੀ ਬਜਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ ਕਦੀ
ਸ। ਤੁਸਾਡ SSA ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਦਾ ਅਥਾਨ http://www.socialsecurity.gov/locator 'ਤ SSA ਦੀ ਵਫਾਈਟ 'ਤ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਥਾਨਕ ਟਰੀਫ਼ਨ ਫੁੱ ਕ 'ਚ “Social
Security Administration” (ਭਾਜਕ ੁਯੱਹਖਆ ਰਸ਼ਾਨ) ਸਠ ੰ ਘੀ ਯਕਾਯੀ ੂਚੀ 'ਚੋਂ ਰੱਹਬਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।

ਕਕਰਾ ਕਰਕ ਇ ਦਤਾਵਜ਼ 'ਤ ਦਤਖ਼ਤ ਕਰ ਅਤ ਇ ਦਤਾਵਜ਼ ਦੀ ਡਾਕ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੰਡਰ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਰ ਛਾਣ ਦੀ ਤਦੀਕ-ਬੰ ਧੀ ਾ ਅਤ ੜਹਨ
ਯਗ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾ ਨੀ ਕਾ 'ਚ ਇਸ ਦਤਾਵਜ਼ ਵਾ ਭਜ ਕਦਓ। ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਰਾ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾ ਸਰ ਦਤਾਵਜ਼ 'ਤ ਤੁਸਾਡੀ ੂਰੀ ਮਾਜਕ ੁਰੱਕਿਆ
ੰ ਕਿਆ ਮਜਦ
ੂ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ।

ਨੋਟ: ਨੀ ਕਾ 'ਚ ਕਵਭਾਗ ਦ ਕਈ ਸਰ ਾਰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰ ਕਕਉਂਕਕ ਉਦ ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਦਰ ਸਵਗੀ।
ਦੂਜ ੰ ਨੇ 'ਤ ਛਾਣ-ਬੰ ਧੀ ਉਨਹਾਂ  ੜੀਂਦ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਮਜੂਦ ਸ ਜ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮੁਸੱਈਆ ਕਰਨੇ ਣਗ। ਇ ਬਾਰ ਵੀ ਕਸਦਾਇਤਾਂ ਮਜੂਦ ਸਨ ਕਕ ਜਕਰ
ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਤਾਵਜ਼ ਮੁਸੱਈਆ ਕਰਨ ਈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮੇਂ ਦੀ  ੜ ਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।
ਭੈਂ ਭਝਦਾ/ਭਝਦੀ ਸਾਂ ਹਕ ਜਕਯ ਭੈਂ ਫ਼ਾਇਦ ਸਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਗਰਤ ਹਫਆਨ ਹਦੰ ਦਾ/ਹਦੰ ਦੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਤੱ ਥ ਰੁਕਾਉਂਦਾ/ਰੁਕਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ 'ਚ ਿਾ ਦਾ ਫੰ ਦਫਤ
ਸ; ਝੂਠੀ ਗਵਾਸੀ ਰਈ ਿਾ ਸਠ ਭੈਂ ਐਰਾਨ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਸਾਂ ਹਕ ਭਯ ਦੁਆਯਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਸੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਭਯ ਦੁਆਯਾ ਜਭਹਾਂ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਦਤਾਵਿ
ੱ ਚ ਅਤ ਸੀ ਸਨ ਅਤ ਭਯ ਨਾਰ ਫੰ ਧਤ ਸਨ।

ਆਣਾ ਨਾਂ ਹਰੰ ਟ ਕਯ

ਦਤਖ਼ਤ

ਹਭਤੀ

(ਤੁਸਾਡ ਦਤਖ਼ਤ ਿਯੂਯੀ ਸਨ)
SSN ੰ .:
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ਛਾਣ-ਬੰ ਧੀ  ੜੀਂਦ ਦਤਾਵਜ਼

SSN ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਭ ਤਯੁਟੀਆਂ ਸਨ:



ਵਯਹਤਆ ਜਾ ਹਯਸਾ SSN ਗਰਤ ਸ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁੀਂ ੰ ਹਖਆ ਬੁੱ ਰ ਗਏ ੀ ਜਾਂ ਆਣ ਭਾਰਕ ਨੂੰ ੰ ਹਖਆ ਦੱ ਦ ਸਏ ਉਸ ਭੁੰ ਤਕਰ ਕਯ ਹਦੱ ਤੀ ੀ।



SSA 'ਚ ਭਜੂਦ ਨਾਂ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਦ ਭੇਂ ਵਯਤ ਗਏ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖਯਾ ਸ। ਸ ਕਦਾ ਸ ਤੁੀਂ ਆਣਾ ਨਾਂ ਫਦਹਰਆ ਸਵ
ਅਤ SSA ਨੂੰ ੂਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਵ।



SSA 'ਚ ਭਜੂਦ ਜਨਭ ਦੀ ਹਭਤੀ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਦ ਭੇਂ ਦੱ ੀ ਗਈ ਜਨਭ ਦੀ ਹਭਤੀ ਤੋਂ ਵੱ ਖਯੀ ਸ।

ਤੁਸਾਨੂੰ ਇਕ ਟ ਛਾਣ ੱ ਤਰ ਦੀ ਾ ਅਤ ੜਹਨ ਯਗ ਕਾੀ ਮੁਸੱਈਆ ਕਰਨੀ ਵਗੀ। (ਰਵਾਨਮਗ ਦਤਾਵਿਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਰਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤ
ਦਤਾਵਿ ਵਖ।)
ਅਤ
ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਠਾਂ ੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤ ਗਏ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਾ ਅਤ ੜਹਨ ਯਗ ਦਤਾਵਜ਼ ਵੀ ਮੁਸੱਈਆ ਕਰਨੇ ਣਗ। (ਰਵਾਨਮਗ ਦਤਾਵਿਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਰਈ
ਨੱਥੀ ਕੀਤ ਦਤਾਵਿ ਵਖ।)

1. ਯੁਿਗਾਯ-ਫੰ ਧੀ ਅੰ ਕੜ
2. ਤ ਦੀ ਤਦੀਕ
3. ਭਾਜਕ ੁਯੱਹਖਆ ੰ ਹਖਆ ਦੀ ਤਦੀਕ
(ਤੁਸਾਡ ਮਾਜਕ ੁਰੱਕਿਆ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾੀ ਇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ੂਰਾ ਨਸੀਂ ਕਰਗੀ।)

4. ਜਨਭ ਦੀ ਹਭਤੀ ਦੀ ਤਦੀਕ (ਜਨਭ ਦ ਯਟੀਹਪਕਟ ਦੀ ਅਹਧਕਹਯਤ ਕਾੀ)
ਇ ਾਰਮ ਦੀ ਡਾਕ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕੰਡਰ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਛਾਣ ਦੀ ਤਦੀਕ ਈ ਇ ਬਨਤੀ ਦੀ ਾਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦ
ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਾਇਕਦਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਕਕਰਾ ਕਰਕ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾ ਭ ਦਤਾਵਜ਼ਾਂ 'ਤ ਆਣਾ ੂਰਾ SSN ਸ਼ਾਮ
ਕਰ।
ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਤਾਵਿ ਇਕੱ ਠੇ ਕਯਨ ਜਾਂ ਹਕ ਨੁਭਾਇੰ ਦ ਦੀ ਰਾਸ ਰ ਣ ਰਈ ਹਿਆਦਾ ਭੇਂ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕਯਨ ਦਾ ਸੱ ਕ ਸ। ਜਕਯ ਤੁਸਾਨੂੰ ਹਿਆਦਾ ਭੇਂ ਦੀ ਰ ੜ
ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੇਂ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕਯਨ ਰਈ ਇ ਫ਼ਾਯਭ ਦੀ ਡਾਕ ਹਭਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 10 ਕੰਡਰ ਕਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਰ ਹਵਬਾਗ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਕਯਨਾ ਵਗਾ।
ਤੁੀਂ ਹਸਰ ੰ ਨੇ 'ਤ ਹਦੱ ਤ EDD ਟਰੀਫ਼ਨ ਯਾਸੀਂ ਹਵਬਾਗ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਕਯ ਕਦ ਸ। ਜਕਯ 10 ਹਦਨ ਖ਼ਤਭ ਸਣ 'ਤ ਦਤਾਵਿ ਨਸੀਂ ਹਭਰਦ ਜਾਂ ਵਾਧੂ
ਭੇਂ ਰਈ ਫਨਤੀ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਰਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਇਕ ਮਗਤਾ-ਫੰ ਧੀ ਫ਼ਰਾ ਹਰਆ ਜਾਵਗਾ।
ਕਰੀਫ਼ਯਨੀਆ ਫਯੁਿਗਾਯੀ ਫੀਭਾ ਕਡ (ੀ.ਮੂ.ਆਈ.ੀ.) ਦੀ ਧਾਯਾ 1253(ਏ) 'ਚ ਹਰੱਹਖਆ ਸ ਹਕ ਫਯੁਿਗਾਯੀ ਫੀਭਾ ਫ਼ਾਇਹਦਆਂ ਰਈ ਬ ਦਾਅਵ ਹਵਬਾਗ
ਦ ਕਾਇਹਦਆਂ ਦ ਭੁਤਾਫਕ ਦਾਇਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ੀ.ਮੂ.ਆਈ.ੀ. ਦੀ ਧਾਯਾ 1257(ਏ) 'ਚ ਹਰੱਹਖਆ ਸ ਹਕ ਜਕਯ ਕਈ ਹਵਅਕਤੀ ਫਯੁਿਗਾਯੀ
ਫੀਭਾ ਫ਼ਾਇਹਦਆਂ ਸਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਹਵਬਾਗ ਨੂੰ ਗਰਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੰ ਦਾ ਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਅਕਤੀ ਿਾ ਦਾ ਸੱ ਕਦਾਯ ਸ ਕਦਾ ਸ। ਹਯਰ ਖ 22,
ਕਰੀਫ਼ਯਨੀਆ ਕਾਇਹਦਆਂ ਦਾ ਿਾਫਤਾ, ਧਾਯਾ 1326-2 (ਫੀ)(2)(ਏ) 'ਚ ਹਰੱਹਖਆ ਸ ਹਕ ਜਕਯ ਹਵਬਾਗ 'ਚ ਉਰਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਸ ਦਯਾਉਂਦੀ ਸ ਹਕ
SSN ਹਕ ਸਯ ਹਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸ ਕਦਾ ਸ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਇਿ ੰ ਹਖਆ ਨਸੀਂ ਸ ਤਾਂ ਹਵਬਾਗ ਵੱ ਰੋਂ ਦਾਅਵਦਾਯ ਰਈ SSA ਵੱ ਰੋਂ ਉਨੂੰ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗਏ
SSN ਦੀ ਤਦੀਕ ਕਯਨਾ ਿਯੂਯੀ ਸਵਗਾ।
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