ਬਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ

ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨਾ • ਬੁਗਤਾਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ • ਧਾਯਨ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਕਿਸ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੂੰ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ
ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਸੁਣ ਕੰ ਭ ਨਸੀਂ ਕਯ ਯਸ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਘੰ ਟ ਘਟ ਗ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਫਯੁਜ਼ਗਾਯੀ ਫੀਭ (UI) ਦ ਰਾਬਾਂ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯ ਕਦ ਸ। UI ੰ ਫੰ ਧੀ ਰਾਬ ਰਾਤ
ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਸਣ ਰਈ, ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਗਰਤੀ ਤੋਂ ਬਫਨਾਂ ਕੰ ਭ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸ ਅਤ ਸ਼ਯੀਯਕ ਤਯ ਤ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਦ ਮਗ, ਕੰ ਭ ਵੀਕਾਯ ਕਯਨ ਰਈ ਬਤਆਯ ਅਤ ਕੰ ਭ
ਦੀ ਬਾਰ ਕਯਨ ਵਾਰ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸ।

ਦਾਇਰ ਿਦੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾਿ

ਬਜਵੇਂ ਸੀ ਤੁੀਂ ਫਯੁਜ਼ਗਾਯ ਸੁੰ ਦ ਸ ਜਾਂ ਤੁਸਾਡ ਘੰ ਟ ਘਟਾ ਜਾਂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤੁਯੰਤ ਰਾਬਾਂ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ। ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦ ਸਤ ਦ ਤਵਾਯ ਨੂੰ ਤੁਸਾਡਾ
ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜਾਂ ਉਨੂੰ ਦਵਾਯਾ ਖਬਰਿਆ ਜਾਵਗਾ। ਾਯ ਦਾਅਬਵਆਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਤ ਦਾ, ਬਫਨਾਂ ਬੁਗਤਾਨ ਉਡੀਕ ਦਾ ਭਾਂ ਸੁੰ ਦਾ ਸ। ਉਡੀਕ ਦਾ ਭਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸ਼ੁਯੂ
ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਦਾਇਰ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲ ੜ ਹ

ਇਸ ਬਨਯਧਾਬਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਬਕ ਕੀ ਤੁੀਂ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਸ ਜਾਂ ਨਸੀਂ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਸ਼ਨ ੁੱ ਛ ਜਾਣਗ ਬਜਵੇਂ ਤੁਸਾਡ ਬਛਰ ਭਾਰਕਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਤੁਸਾਡ
ਫਯੁਜ਼ਗਾਯ ਸਣ ਦਾ ਕਾਯਨ। ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਰਦੀ ਦਾਇਯ ਕਯਨਾ ੁਬਨਸ਼ਬਚਤ ਕਯਨ ਰਈ, ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਬਸਰਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਠਾਂ ਬਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨਾਰ
ਬਤਆਯ ਯਬਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ:


ਤੁਸਾਡਾ ਭਾਬਜਕ ੁਯੱਬਖਆ ਨੰਫਯ, ਨਾਭ (ਉਸਨਾਂ ਾਯ ਨਾਭਾਂ ਭਤ ਜ ਤੁੀਂ ਕੰ ਭ ਦਯਾਨ ਵਯਤ ਨ), ਜਨਭ ਤਾਯੀਖ਼, ਡਾਕ ਅਤ ਘਯ ਦਾ ਤਾ (ਬਜ਼ ਕਡ ਭਤ)
ਅਤ ਨ ਨੰਫਯ (ਯੀਆ ਕਡ ਭਤ)।



ਤੁਸਾਡਾ ਡਯਾਇਬਵੰ ਗ ਰਾਇੈਂ ਜਾਂ ਬਸਚਾਣ ਕਾਯਡ ਨੰਫਯ।



ਬਕ ਭਾਰਕ ਕਰ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਦੀ ਅੰ ਬਤਭ ਤਾਯੀਖ਼।



ਉ ਭਾਰਕ ਫਾਯ ਵਾਯ ਜਾਂ ਕੰ ਨੀ ਦਾ ਨਾਭ ਬਸਤ ਜਾਣਕਾਯੀ, ਤਾ (ਡਾਕ ਅਤ ਬਬਤਕ ਬਥਤੀ) ਅਤ ਨ ਨੰਫਯ ਬਜ ਰਈ ਤੁੀਂ ਅੰ ਬਤਭ ਵਾਯ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ। ਾਨੂੰ
ਦਵਾਂ ਬਤਆਂ ਰਈ ਬਜ਼ ਕਡ ਅਤ ਭਾਰਕ ਦ ਨ ਨੰਫਯ ਰਈ ਯੀਆ ਕਡ ਦੀ ਵੀ ਰ ੜ ਸ।



ਆਣ ਬਛਰ ਭਾਰਕ ਦ ਨਾਰ ਕੰ ਭ ਨਾ ਕਯਨ ਦਾ ਕਾਯਨ ਅਤ ਤੁਸਾਡ ੁਯਵਾਇਜ਼ਯ ਦਾ ਨਾਭ।



ਤੁਸਾਡ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਤੋਂ 18 ਭਸੀਨੇ ਬਸਰਾਂ ਤੁੀਂ ਬਜਨਾਂ ਭਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ, ਉਸਨਾਂ ਾਬਯਆਂ ਫਾਯ ਉਸਨਾਂ ਦ ਨਾਭ, ਤਾ, ਨਕਯੀ ਦਾ ਭਾਂ, ਵਤਨਾਂ
ਭਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਤੁਸਾਨੂੰ ਬਕਵੇਂ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੀ।



ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਬਛਰ 18 ਭਸੀਨੇ ਪਜ਼ ਬਵੱ ਚ ੀ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡ DD214 ਭੈਂਫਯ ਕਾੀ 4 ਬਵਚੋਂ ਜਾਣਕਾਯੀ।



ਤੁਸਾਡ ਟੈਂਡਯਡ ਪਾਯਭ 8 “ਪਡਯਰ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਫਯੁਜ਼ਗਾਯੀ ਫੀਭ ਫਾਯ ਨਬਟ” ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਯੀ, ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਬਛਰ 18 ਭਸੀਬਨਆਂ ਦਯਾਨ ਪਡਯਰ ਯਕਾਯ
ਦੀ ਬਕ ਜੰ ੀ ਰਈ ਕੰ ਭ ਕੀਤਾ ਸ।



ਜਕਯ ਤੁੀਂ U.S.(ਮੂ..) ਦ ਨਾਗਬਯਕ ਨਸੀਂ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡਾ ਯਵਾੀ ਯਬਜਟਰਸ਼ਨ ਨੰਫਯ ਅਤ ਭਾਤੀ ਦੀ ਤਾਯੀਖ਼।

ਆਣਾ ਦਾਅਿਾ ਕਿਿੇਂ ਦਾਇਰ ਿੀਤਾ ਜਾਿ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਕਲਿਆ ਜਾਿ

ਆੱਨਲਾਈਨ
UI ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਜਾਂ ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਫਾਯਾ ਖਰਿਣ ਰਈ eApply4UI ਵਯਤ। ਇਸ ਬਦਨ ਬਵੱ ਚ 24 ਘੰ ਟ, ਸਤ ਬਵੱ ਚ ੱ ਤ ਬਦਨ ਆੱਨਰਾਈਨ ਉਰਫਧ ਸ ਅਤ ਇਸ ਅੰ ਗਯਜ਼ੀ
ਜਾਂ ਬਨਸ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਬਵੱ ਚ ਉਰਫਧ ਸ। ਇਸ UI ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ਦਣ ਜਾਂ ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਫਾਯਾ ਖਰਿਣ ਦਾ ੁਯੱਬਖਅਤ, ਬਯਭੰਦ, ਅਤ ਬ ਤੋਂ ਤਜ਼ ਤਯੀਕਾ ਸ।

www.edd.ca.gov/eapply4ui
ਟਲੀਨ

ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਜਾਂ ਦੁਫਾਯਾ ਖਰਿਣ ਰਈ Employment Development Department (ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਬਵਕਾ ਬਵਬਾਗ) (EDD) ਦ ਬਕ ਗਰਾਸਕ ਵਾ ਰਤੀਬਨਧੀ
ਨਾਰ ਗੱ ਰ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਰ ਕਯ। ਤੁੀਂ ਵਯ 8 ਵਜ ਤੋਂ ਦੁਬਸਯ 12 ਵਜ (ਬਬਪਕ ਟੈਂਡਯਡ ਟਾਇਭ), ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ਭਵਾਯ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਯਵਾਯ ਤੱ ਕ U.S. (ਮੂ..) ਬਵੱ ਚ
ਬਕਤੋਂ ਵੀ ਇੱ ਕ ਟਰ-ਪਰੀ ਨੰਫਯ ਤ ਕਾੱਰ ਕਯ ਕਦ ਸ।

ਅੂੰ ਗਰਜ਼ੀ 1-800-300-5616
ਸਕਨਸ਼ 1-800-326-8937
ਿੈਂਟਨੀਸ 1-800-547-3506
DE 2320M/P Rev. 7 (7-14) (INTERNET)

ਮੈਂਡਕਰਨ 1-866-303-0706
ਕਿਅਤਨਾਮੀ 1-800-547-2058
TTY (ਨਾੱਨ-ਿਾੱਇਸ) 1-800-815-9387
2 ਦਾ ਜ 1

MIC 38/CU

ਅੱ ਗ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ

ਆਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਬਕਯਾ ਕਯਕ ਰਬਕਬਯਆ ਰਈ 10 ਬਦਨ ਬਦ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ 10 ਬਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਭਰ ਯਾਸੀਂ ੂਚਨਾ ਰਾਤ ਨਸੀਂ ਕਯਦ, ਤਾਂ ਕਾੱਰ ਕਯਕ
ਜਾਂ ਆੱਨਰਾਈਨ ਆਣੀ ੁੱ ਛ-ਬਗੱ ਛ ਫਬਭਟ ਕਯਨ ਰਈ www.edd.ca.gov/Unemployment ਤ ਧਾਯਨ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਬਸਤ “ਕਾਂਨਟਕਟ ਅੱ ” ਚੁਣ ਕ ਆਣ ਰਸ਼ਨ
ਈਭਰ ਕਯ।

ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਤੁਸਾਡ ਬਛਰ UI ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਥਤੀ ਰਈ, ਸਠਾਂ ੂਚੀਫੱ ਧ ਕੀਤ EDD ਟਰ-ਪਰੀ ਆਟਭਬਟਡ ਰ-ਯਬਵ ਟਰੀਨ ਨੰਫਯ ਤ ਕਾੱਰ ਕਯ। ਤੁਸਾਨੂੰ ਬੁਗਤਾਨ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ

ਰ ਣ ਰਈ ਆਣ ਭਾਬਜਕ ੁਯੱਬਖਆ ਨੰਫਯ ਅਤ 4-ਅੰ ਕਾਂ ਦ ਬਨਿੱਜੀ ਬਸਚਾਣ ਨੰਫਯ (PIN) ਦੀ ਰ ੜ ਵਗੀ। ਆਟਭਬਟਕ ਰ-ਯਬਵ ਨੰਫਯ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਣਾ PIN ਥਾਬਤ
ਕਯਨ ਰਈ ਚਯਨ-ਫੱ ਧ-ਚਯਨ ਸਦਾਇਤਾਂ ਬਦੰ ਦਾ ਸ ਤਾਂ ਬਕ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਗੁਤ UI ਦਾਅਵਾ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਯਤ ਕ। ਆਟਭਬਟਡ ਰ-ਯਬਵ ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਯ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਵੀ
ਭਾਯਗਦਯਸ਼ਨ ਕਯਗੀ, ਬਜਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਰ ੜ ਸ ਕਦੀ ਸ।

ਆਟਮਕਟਡ ਸਲ-ਸਰਕਿਸ (ਅੂੰ ਗਰਜ਼ੀ ਅਤ ਸਕਨਸ਼) 1-866-333-4606

ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਅਿਸਰ ੁੱ ਛ ਜਾਣ ਿਾਲ ਰਸ਼ਨ
UI ਕਿੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹ?

ਤੁਸਾਡੀ ਬਛਰੀ ਬਤਭਾਸੀ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦ ਆਧਾਯ ਤ, ਸਤਾਵਾਯੀ ਰਾਬ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯੇਂਜ $40 ਤੋਂ ਅਬਧਕਤਭ $450 ਤੱ ਕ ਸੁੰ ਦੀ ਸ।

ਇਿ ਗਰਾਹਿ ਸਿਾ ਰਤੀਕਨਧੀ ਨੂੂੰ ਿਾੱਲ ਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਸ਼ਠ ਸਮਾਂ ਿੀ ਹ?

ਆਣਾ ਉਡੀਕ ਦਾ ਭਾਂ ਘੱ ਟ ਕਯਨ ਰਈ, ਾਡ ਬ ਤੋਂ ਬਵਅਤ ਭੇਂ ਬਵਚ ਕਾਰ ਕਯਨ ਤੋਂ ਯਸਜ਼ ਕਯ ਬਜਵੇਂ: ਭਵਾਯ, ਛੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਦਨ ਅਤ ਵਯ 8 ਤੋਂ 8.30 ਵਜ ਦ
ਬਵਚਕਾਯ। ਾਡ ਬ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਬਵਅਤ ਬਦਨ ਫੁੱ ਧਵਾਯ ਅਤ ਵੀਯਵਾਯ ਸੁੰ ਦ ਸਨ।

ਮਰਾ ਟਲੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇੂੰਟਰਕਿਊ ਕਿਉਂ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹ?

ਜਕਯ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਤੁਸਾਡੀ ਮਗਤਾ ਫਾਯ ਕਈ ਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ਸ ਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣਾ ਜਯੂਯੀ ਸ ਅਤ ਤੁੀਂ ਇਕ ਤਅ ਨ ਇੰ ਟਯਬਵਊ ਦੀ ਭਰ ਬਵੱ ਚ
ੂਚਨਾ ਰਾਤ ਕਯਗ। ਉਦਾਸਯਨ ਰਈ, ਤੁਸਾਡਾ ਇਕ ਨ ਇੰ ਟਯਬਵਊ ਤਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਜ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਬਛਰੀ ਨਕਯੀ ਛੱ ਡੀ ਸਵ, ਜ ਤੁੀਂ ਬਛਰੀ ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਫਯਖ਼ਾਤ

ਕੀਤ ਗ ਸਵ, ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਰਈ ਮਗ ਜਾਂ ਉਰਫਧ ਨਸੀਂ ਸ, ਜ ਤੁੀਂ ਕੰ ਭ ਦੀ ਬਾਰ ਨਸੀਂ ਕਯ ਯਸ ਸ। ਇੰ ਟਯਬਵਊ ਰਈ ਬਤਆਯੀ ਕਯਨ ਵਾਤ, ੂਚਨਾ ਬਵਚ ਬਦੱ ਤੀ

ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਭੀਬਖਆ ਕਯਨਾ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਸੁੰ ਦਾ ਸ।

ਹਰ ਸਰਤ
EDD ਯਾਜ ਅਤ ਥਾਨਕ ਜੰ ੀਆਂ ਅਤ ੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝਦਾਯੀ ਬਵੱ ਚ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਅਤ ਬਖਰਾਈ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬਵਆਕ ਯੇਂਜ਼ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਦਾ ਸ। ਯਾਜ ਬਯ ਬਵੱ ਚ
America’s Job Center of California

SM

(ਇਨੂੰ ਬਸਰਾਂ ਵਨ-ਟਾ ਕਯੀਅਯ ੈਂਟਯ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ੀ) ਦੁਆਯਾ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਵਾਈਆ ਜਾਣ ਵਾਰੀਆਂ

ਇਸ ਵਾਵਾਂ ਨਕਯੀ ਖਜਕਯਤਾ, ਨਕਯੀ ਤੋਂ ਕੱ ਢ ਗ ਕਾਭ, ਨਜਵਾਨ, ਅਨੁਬਵੀ ਅਤ ਅਾਬਸਜ਼ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਬ ਸੁੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਾਯ ਬਫਨਾਂ ਪੀ ਦ ਯਤ ਇਸ ਮਕੀਨੀ
ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਭੁਸੱਈਆ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ ਬਕ ਨਕਯੀ ਦੀ ਬਾਰ ਰ ਸਵ।
America’s Job Center of California
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ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਦਾ ਸ:

ਨਕਯੀ ਰੱਬਣ ਬਵੱ ਚ ਸਾਇਤਾ
CalJOBS

SM

ਦੁਆਯਾ ਨਕਯੀਆਂ ਦੀ ੂਚੀਆਂ ਫਣਾਉਣਾ

ਟਰੀਨ, ਇੰ ਟਯਨੈਟ, ਬਰੰ ਟਯਾਂ, ਪਕ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤ ਕਾੀ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ
ਵਯਕਸ਼ਾਾਂ

ਵਤਨਾਂ ਅਤ ਰਚਰਨਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਭੁਦਾਇਕ ਯਤ

ਦੂਜੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਯਯਰ ਅਤ ਸਯ ਫਸੁਤ ਕੁਝ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਨਕ America’s Job Center of California

SM

ਦਾ ਤਾ ਰਗਾਉਣ ਰਈ, America’s Workforce Network ਨੂੰ ਟਰ-ਪਰੀ-ਸਰਰਾਈਨ ਤ 1-877-US

2 JOBS (1-877-872-5627) ਤ ਕਾੱਰ ਕਯ ਜਾਂ ਆਣ ਥਾਨਕ ਭੁਦਾ ਬਵੱ ਚ ਉਰਫਧ ਵਾਵਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ www.servicelocator.org ਤ
ਜਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ 140 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਵੱ ਚ ਉਰਫਧ ਸ ਅਤ ੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਭੀ ਵਾਰ ਰ ਕਾਂ ਰਈ TTY ਸੁੰ ਚ 1-877-889-5627 ਉਰਫਧ ਸ।
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