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UI ਔਿਲਾਈਿ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਰਬੰਧਿ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਸੁਨਵਧਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਨਕਸੇ ਦਾਅਵੇ ਿੰ ਮੁੜ ਿੋਲਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਭੁ ਗਤਾਿ ਦੀ ਗਤੀਨਵਧੀ ਿੰ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਿੰ ਆਪਣੇ UI ਔਿਲਾਈਿ ਖਾਤੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਲਈ ਲਾਭ ਪਰੋਗਰਾਮ ਔਿਲਾਈਿ ਲਈ ਇਕ-ਵਾਰ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਪਰਾ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਭ ਪਰੋਗਰਾਮ ਔਿਲਾਈਿ,
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਵਕਾਸ ਨਵਭਾਗ (EDD) ਦੀਆਂ ਔਿਲਾਈਿ ਲਾਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਕੋ ਲੌ ਨਗਿ ਹੈ।
ਕਦਮ 1: ਇੱਕ ਲਾਭ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਔਿਲਾਈਿ ਲਈ ਲੌ ਨਗਿਬਣਾਓ
www.edd.ca.gov/BPO 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
ਨਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਵਰਨਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਚੱਤਰ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਿ ਚੁਣੋ। ਚਾਰ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਦਓ।
ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵੇਿੋ। ਪਰਨਕਨਰਆ ਿੰ ਪਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਈਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਲੱਿਣ ਨਲੰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਿੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿਾ
ਪਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪਰਿ: ਜੇ ਤੁ ਹਾਿੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਇਿਬਾਕਸ ਨਵੱਚ ਿਹੀਂ ਨਵਿਾਈ ਨਦੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਕ/ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਵੇਿੋ।
ਕਦਮ 2: UI ਆਿਲਾਈਿ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰੋ
ਲਾਭ ਪਰੋਗਰਾਮ ਔਿਲਾਈਿ ਨਵਚ ਲੌ ਨਗਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿ ਲਈ UI ਆਿਲਾਈਿ ਚੁਣੋ। ਤੁ ਹਾਿੰ ਹੇਠ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ ਤੇ ਨਲਨਿਆ ਪਨਹਲਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਿਾਮ
ਜਿਮ ਨਮਤੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਿੰਬਰ
EDD ਗਾਹਕ ਿਾਤਾ ਸੰਨਿਆ*
*ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਿਵੇਂ UI ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ EDD Customer Account Number Notification, DE 5614, (EDD ਗਾਹਕ ਿਾਤਾ ਿੰਬਰ
ਸਚਿਾ) ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਪਾਰਕ ਨਦਿਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਦਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ EDD ਗਾਹਕ ਿਾਤਾ ਿੰਬਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ EDD ਿੰ 1-800-300-5616 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ
ਤੋਂ ਦੁ ਪਨਹਰ 12 ਵਜੇ (ਪੈਨਸਨਫ਼ਕ ਟਾਈਮ) ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਿ।
ਕਦਮ 3: UI ਆਿਲਾਈਿ ਵਰਤੋ
EDD ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪਰਿ ਸਚਿਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ UI ਔਿਲਾਈਿ ਇਿਬਾਕਸ ਿੰ ਰੋਜਾਿਾ ਦੇਿੋ।
ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਿਲਾਈਿ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਰੋ।
ਭੁ ਗਤਾਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਮਾਣੀਕਰਿ ਸਨਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਿ।ੋ

(INTERNET)

ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ

CU

UI

SM ਿਾਤਾ

ਨਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

UI ਔਿਲਾਈਿ ਿਾਲ ਮਦਦ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਿੰ ਪਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਬਲਟ-ਇਿ ਮਦਦ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। (?) ਆਈਕਿ ਿੰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਸਕਰੀਿ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਕੋਿੇ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਟੈਕਸਟ ਨਲੰਕ ਤੇ ਕਨਲੱਕ
ਕਰੋ। ਵਧੀਕ ਔਿਲਾਈਿ ਟਲਜ਼, ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵੱਚ ਹਦਾਇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨਟਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ FAQs ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਉਹ www.edd.ca.gov/UI_Online ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਿੰ ਨਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ UI ਔਿਲਾਈਿ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਤਕਿੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ, ਤਾਂ
1-800-300-5616 ਤੇ EDD ਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ । ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁ ਪਨਹਰ 12 ਵਜੇ (ਪੈਨਸਨਫ਼ਕ ਟਾਈਮ) ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਿਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰਨੱ ਿਆ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰੋ
ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕਉਨਰਟੀ ਿੰਬਰ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਿਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ EDD ਿਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਅਿੁ ਕਲਤਾ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਬਲੌ ਕਰਸ
EDD ਦਾ ਔਿਲਾਈਿ ਨਸਸਟਮ ਇੰਟਰਿੈ ਟ ਐਕਸਪਲੋ ਰਰ, ਗਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਦੇ ਿਵੀਿਤਮ ਸੰਸਕਰਿਾਂ ਿਾਲ ਅਿੁ ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ, ਤੁ ਹਾਿੰ UI
ਔਿਲਾਈਿ ਦੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪੋਪ-ਅਪ ਬਲੌ ਕਰਾਂ ਿੰ ਬੰਦ ਕਰਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਿੰ ਆਪਣੇ UI ਔਿਲਾਈਿ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਤਕਿੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ, ਤਾਂ
1-800-300-5616 ਤੇ EDD ਿੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁ ਪਨਹਰ 12 ਵਜੇ (ਪੈਨਸਨਫ਼ਕ ਟਾਈਮ) ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

(INTERNET)

ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ

