ਸੰ ਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ
00/00/0000
ਤਾਰੀਖ

•

ਫ਼ੀਲਡ ਦਫਤਰ ਦਾ ਪਤਾ:

EDD ਕਾਲ ਸ�ਟਰ
PO ਬਾਕਸ

ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

•

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
000-00-000

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ
ਮਿਹਕਮੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ� ਿਵਖਾਈ ਗਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ, ਦਸ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਤੁਸ� ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਤੱ ਥ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਮੰ ਨ ਲਵ�ਗੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ $000.00

ਦੇ ਵਾਧੂ

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ�ਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ:
�ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਿਲਖੋ।
ਟੈਲੀਫੋਨ 000-000-0000
ਮਿਹਕਮੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:

ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲਕ(ਮਾਲਕ�) ਨ� ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਉਨ�� ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੂਰੇ
ਿਮਹਨਾਤਨ� ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਨਹ� ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਮਾਲਕ(ਮਾਲਕ�)

ABC CO.

ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਿਰਪੋਰਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ

ਹਫ਼ਤਾ

ਕੀਤੀਆਂ

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਸਮਾਪਤੀ

ਕਮਾਈਆਂ

ਕਮਾਈਆਂ

ਫਾਇਦੇ

00/00/00

$000.00
$

$000.00
$

$000.00
$

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਰਾਦਤਨ ਗਲਤ ਿਬਓਰਾ ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ ਜ� ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਸੀ, ਤ� �ਪਰ ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ
$000.00

ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ, ਮਿਹਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਿਵੱ ਖੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਛੋਟ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਿਵੱ ਤੀ ਿਬਓਰਾ ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦਓ।

ਮਿਹਕਮਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦਾ
DE 1447/P Rev.10 (6-05) (INTERNET)

ਪੰ ਨਾ 1 ਦਾ 1
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