UI OnlineSM ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ UI OnlineSM ਖਾਤਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

UI OnlineSM ਖਾਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ:
•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ (UI) ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ
ਜਨਮ ਮਿਤੀ
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ*
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ
EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਖਿਆ

* ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ UI ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ UI ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ Employment Development Department (EDD) Customer Account
Number, (DE 5614), ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਵਾਲੇ ਪੱ ਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ EDD ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱ ਖ ਕੇ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ EDD ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ
1-800-300-5616 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਾਰੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ www.edd.ca.gov/UI_Online ਤੇ ਜਾਓ।

ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

www.edd.ca.gov/UI_Online
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UI OnlineSM ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ SDI ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SDI ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਸਰੱ ਥਤਾ ਬੀਮਾ (DI) ਜਾਂ ਪੇਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੁੱ ਟੀ ਸਬੰ ਧੀ ਦਾਅਵਾ
ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UI OnlineSM ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, UI OnlineSMਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ "SDI ਲਾਗ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਚੁਣੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ SDI ਔਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ SDI ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ FAQ ਪੰ ਨੇ
http://www.edd.ca.gov/Disability/FAQ_State_Disability_Insurance_Online.htm ਤੇ ਜਾਓ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਵਾਂ UI OnlineSM ਖਾਤਾ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਮਿੰ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ
ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਨੂੰ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਈਮੇਲ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰ ਕ/ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੋ। EDD ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ noreply@edd.ca.gov ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਰੱ ਸ ਬੁੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜੋ।

ਆਪਣੇ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
•
•
•
•

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ।
EDD ਵੱ ਲੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰ ਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਵੋ।
EDD ਵੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਹੋਵ।ੇ

ਆਪਣੇ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰ ਖਿਆ, EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਸੰ ਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ
ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਸਵੀਰ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾ UI OnlineSM ਤੋਂ ਲਾਗ-ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ ।

ਤੁਹਾਡੇ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਟ-ਇਨ
ਮਦਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱ ਸ ? ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱ ਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱ ਚ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦਿੱ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਦਾਇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ FAQs ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ
www.edd.ca.gov/UI_Onlineਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ, ਪਾਸਵਰਡ ਮੁੜ
ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਦਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-800-300-5616 ਤੇ EDD ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਪੱ ਧਰੀ
ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰੇ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਟਾਈਮ 12 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਤਾ ਅਤੇ ਪੋਪ-ਅਪ ਬਲੌ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
UI OnlineSM Internet Explorer, Google Chrome, ਅਤੇ Mozilla Firefox ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰ ਸਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ UI OnlineSM ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਪ-ਅਪ ਬਲੌ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਸਰੱ ਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
EDD ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਸਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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