
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

      
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

  
  
  
  

  
  

 

 

EDD ਕ ਾੱਲ ਸੈਂਟਰ 

ਨਮੂਨ ,  ਇਹ ਪੰਨ  ਸਸਰਫ਼ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹ ੈ

ਸ਼ਸਹਰ      ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ       ਸ਼ਿਪ ਕੋਡ 

ਦ ਅਵੇਦ ਰ ਦ  ਨ ਮ  
ਦ ਅਵੇਦ ਰ ਦ  ਪਤ   
ਸ਼ਸਹਰ      ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ      ਸ਼ਿਪ ਕੋਡ 

ਡ ਕ ਨ ਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤ ਰੀਖ਼: 00/00/0000 

ਸਸਰਫ਼ ਆਸਫਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 000000000 

EDD ਦੇ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: 

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ (ਦਦਿੱਤੇ ਜਾਣ) ਦਾ ਨੋਦਿਸ 

ਇਹ ਨੋਸਟਸ ਇਸ ਗਾੱਲ ਦ  ਆਖਰੀ ਫੈਸਲ  ਨਹੀਂ ਹ ੈਸਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁ਼ਿਗ ਰੀ ਬੀਮ  (UI) ਫ ਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਜ  ਂਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੋਸਟਸ ਦੀ ਸਿਆਨ ਨ ਲ ਸਮੀਸਖਆ 
ਕਰ ੋਅਤੇ ਪਾੱਕ  ਕਰ ੋਸਕ ਥਾੱਲਹੇ ਸਦਾੱਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਸਦਾੱਤੀ ਤੁਹ ਡੀ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਅਤੇ ਮ਼ਿਦੂਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਠੀਕ ਹ ੈਜ ਂ ਨਹੀਂ। ਹੇਠ  ਂਸਦਾੱਤੇ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਤਨਖ਼ ਹ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਦਖ ਈ ਦੇ 
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵ ਿੂ ਸਹਦ ਇਤ ਂ ਲਈ, ਇਸ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੋਸਟਸ ਦੇ ਸਪਾੱਛ ੇਵੇਖੋ, ਸਜਸ ਸਵਾੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ ਮਲ ਹ ੈਸਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਬੇਲ ਸਵਾੱਚ ਸਦਾੱਤੀ ਸਕਸੇ ਵੀ ਜ ਣਕ ਰੀ 
ਨ ਲ ਅਸਸਹਮਤ ਹੋ ਜ ਂ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਸਕ ਇਸ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਜ ਣਕ ਰੀ ਗ ਇਬ ਹ ੈਤ  ਂਤੁਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

1. ਦ ਅਵ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤ ਰੀਖ਼: 00/00/0000 2. ਦ ਅਵ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤ ਰੀਖ਼: 00/00/0000 
3. ਅਸਿਕਤਮ ਫ ਇਦ  ਰ ਸ਼ੀ: $0000 4. ਹਫ਼ਤੇਵ ਰ ਫ ਇਦ  ਰ ਸ਼ੀ: $000 
5. ਕੁਾੱਲ ਤਨਖ਼ ਹ: 00,000.00 6. ਸਭ ਤੋਂ ਵਾੱਿ ਸਤਮ ਹੀ ਕਮ ਈ: 0,000.00 
7. ਇਹ ਆਈਟਮ ਤੁਹ ਡੇ ਦ ਅਵੇ ਤੇ ਲ ਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਵਿੇਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਸਪਛਲੇ ਪ ਸੇ ਸਦਾੱਤੀ ਆਈਟਮ 7 ਵੇਖੋ। 

8. ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫੁਿੱਲ ਿਾਈਮ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, ਹੈਂਡਬੁਾੱਕ, ਫ ਇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰ ਸਵੇ ਵ ਂ ਲਈ ਇਾੱਕ ਗ ਈਡ,  
DE 1275A, ਸਵਾੱਚ ਵੇਖੋ, ਜ ੋwww.edd.ca.gov/forms/ 'ਤੇ ਔਨਲ ਈਨ ਉਪਲਬਿ ਹ।ੈ 

9. ਇਹ ਆਈਟਮ ਤੁਹ ਡੇ ਦ ਅਵੇ ਤੇ ਲ ਗ ੂਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। 

10. ਇਹ ਦ ਅਵ  ਅਵ ਰਡ ਦੀ ਗਣਨ  (ਸਮਆਰੀ ਜ  ਂਸਵਕਲਸਪਕ) ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦ ੇਆਿ ਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

11. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ  
ਦਾ ਨਾਮ: 

12. ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਤਮਾਹੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ: 13. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: 
ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ 

ਦ ਅਵੇਦ ਰ ਦ  ਨ ਮ 0,000 0,000 0,000 0,000 ABC CO

14. ਕੁਿੱਲ: 0,000 0,000 0,000 0,000

ਅਗਲੇ ਪਨੇੰ ਤੇ ਮਹਤਿੱਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ

DE 429Z/P Rev. 10 (12-20)  (INTERNET) ਪੰਨ 2 ਦ 1

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1-800-300-5616
ਸਪੈਨਿਸ਼ 1-800-326-8937
ਕੈਂਟੋਿੀਜ਼ 1-800-547-3506
ਮੈਂਡਾਨਰਿ 1-866-303-0706
ਨਿਅਤਿਾਮੀ 1-800-547-2058
TTY (ਨਿਿਾਾਂ ਿਇੌਸ ਿਾਲਾ) 1-800-815-9387
ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ: www.edd.ca.gov 

http://www.edd.ca.gov/forms
https://www.edd.ca.gov/


ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ "$0" ਦਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਈੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਦ ੇਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਿਬੇਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕੇਰ: 
• ਤੁਹ ਡੀ ਪਛ ਣ ਦੀ EDD ਦੁਆਰ  ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵਾੱਚ, EDD ਤੁਹ ਨੂੰ ਪਛ ਣ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇਾੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਗੇ , ਅਤੇ ਤੁਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ ਅਵੇ ਨ ਲ ਅਾੱਗੇ ਵਿਣ 

ਲਈ ਉਸ ਫ ਰਮ 'ਤੇ ਸਦਾੱਤੀਆਂ ਸਹਦ ਇਤ  ਂਦੀ ਪ ਲਣ  ਕਰਨੀ ਲ ਼ਿਮੀ ਹ।ੈ 
• ਤੁਹ ਡੀਆਂ ਕਮ ਈਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਇਾੱਕ ਗਲਤ SSN (ਸਮ ਜਕ ਸੁਰਾੱਸਖਆ ਨੰਬਰ) ਦੇ ਤਸਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵਾੱਚ, ਸਕਰਪ  ਕਰਕ ੇEDD ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। (ਹੇਠ  ਂਸਦਾੱਤੀਆ ਂ

ਸਹਦ ਇਤ  ਂਦੇਖੋ।) 
• ਤੁਸੀਂ ਇਾੱਕ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕਮੰ ਕੀਤ  ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ ਹ ਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵਾੱਚ, ਤਨਖ਼ ਹ ਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ EDD ਤੁਹ ਨੂੰ ਅਵ ਰਡ ਦ  ਇਾੱਕ ਸੋਸਿਆ ਹੋਇਆ 

ਨੋਸਟਸ ਭੇਜਗੇ  ਜ  ਂਤੁਹ ਡੇ ਤੋਂ ਵ ਿ ੂਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡ ਕ ਰ ਹੀਂ ਤੁਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੇਗ । 
• ਤੁਹ ਡੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਨੇ ਤੁਹ ਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ ਹ ਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦ ਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤ ਂ ਹੋ ਸਕਦ  ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਹ ਡੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਨੇ ਤੁਹ ਨੂੰ ਇਾੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕਦੇ ਰ ਸਕਹ  ਹ ੈਅਤੇ 

ਤੁਹ ਨੂੰ ਇਾੱਕ 1099 ਟੈਕਸ ਫ ਰਮ ਜ ਰੀ ਕੀਤ  ਹੈ। ਇਸ ਸਸਥਤੀ ਸਵਾੱਚ, ਸਕਰਪ  ਕਰਕੇ EDD ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। (ਹੇਠ ਂ ਸਦਾੱਤੀਆ ਂਸਹਦ ਇਤ  ਂਦੇਖ।ੋ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਦਦਿੱਤੇ ਿੇਬਲ ਦਵਿੱਚ ਦਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਦਹਮਤ ਹੋ, ਦਜਸ ਦਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਤੁਹ ਡੀ ਤਨਖ਼ ਹ ਗ ਇਬ ਹ ੈਜ  ਂਗਲਤ ਹੈ। 
• ਕੋਈ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਸਚੂੀਬਾੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ ਂ ਕਈੋ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਸਚੂੀਬਾੱਿ ਹੈ ਸਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ  (ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਾੱਕ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚ ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)। 

ਸਫਰ ਤੁਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਸਟਸ ਦ ੇਸਸਖਰ 'ਤੇ ਛਪੀ "ਡ ਕ ਨ ਲ ਭਜੇਣ ਦੀ ਤ ਰੀਖ਼" ਦ ੇ30 ਕੈਲੰਡਰ ਸਦਨ  ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੋਸਟਸ ਦੇ ਦਜੂੇ ਪ ਸੇ EDD ਡ ਕ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇਾੱਕ ਸਚਾੱਠੀ ਭੇਜ ਕ ੇEDD 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਦਨ ਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ EDD ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤ  ਂਤੁਸੀਂ EDD ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਦ  ਆਪਣ  ਮੌਕ  ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹ ੋਸਕ ਤੁਹ ਡੇ ਦ ਅਵੇ 
ਦੀ ਜ ਂਚ ਕੀਤੀ ਜ ਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ ਤ  ਂਜ ੋਇਹ ਸਨਰਿ ਰਤ ਕੀਤ  ਜ  ਸਕੇ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹ ਡ ੇਅਵ ਰਡ ਨੂੰ ਸਕਸ ੇਵਾੱਖਰੀ ਰਕਮ ਸਵਾੱਚ ਬਦਸਲਆ ਜ ਣ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। EDD ਚੰਗ ੇਕ ਰਨ ਲਈ ਇਸ 30 
ਸਦਨ ਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਨੂੰ ਵਿ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ:ੋ 
• ਤੁਹ ਡ  ਪੂਰ  ਨ ਮ, ਪਤ , ਅਤੇ ਸਮ ਜਕ ਸੁਰਾੱਸਖਆ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ 
• ਤਨਖ਼ ਹ ਦ  ਸਬੂਤ (ਇਾੱਕ W-2 ਜ ਂ 1099, ਪੇਅ ਸਟਾੱਬ, ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ  ਂਜ  ਂਤੁਹ ਡੀ ਕਮ ਈ ਸਦਖ ਉਣ ਵ ਲੇ ਹੋਰ ਦਸਤ ਵੇ਼ਿ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁ਼ਿਗ ਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 

ਆਪਣੇ ਦ ਅਵ ੇਸਵਾੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਕਰਨ  ਚ ਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਜ  ਂ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਸਕਸੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ , ਤ ਂ ਇਾੱਕ ਸਬਆਨ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਚੂੀਬਾੱਿ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤ । 

ਮਹਤਿੱਵਪੂਰਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਸਟਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ ਸ ੇਸਕਸੇ ਗਲਤ ਰੁ਼ਿਗ ਰ ਜ ਂ ਉਜਰਤ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਬ ਰ ੇEDD ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਸਵਾੱਚ ਅਸਫਲ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਤ  ਂਤੁਸੀਂ ਇਾੱਕ ਵ ਿੂ ਭਗੁਤ ਨ, ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਅਯੋਗਤ ਵ ਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਨਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹ ੋਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ ਣਬੁਾੱਝ ਕੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕ ੇਰਾੱਖਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਨੋਦਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਹਰੇਕ ਆਈਿਮ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ: 
1. ਤੁਹ ਡ  ਦ ਅਵ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤ ਰੀਖ਼। 
2. ਤੁਹ ਡ  ਦ ਅਵ  ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤ ਰੀਖ਼। 
3. ਉਹ ਕੁਾੱਲ ਰ ਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ ਅਵ ੇਤੋਂ ਪਰ ਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
4. ਵਾੱਿ ਤੋਂ ਵਾੱਿ ਰ ਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦ  ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤ ਵ ਰੀ ਯੋਗਤ  ਲੋੜ ਂ ਨੂੰ ਪੂਰ  ਕਰਦੇ ਹੋ। 
5. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਸਚੂੀਬਾੱਿ ਸਤਮ ਹੀ ਦੌਰ ਨ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ (ਆਂ) ਦੁਆਰ  ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਮ ਈ ਦੀ ਕੁਾੱਲ ਰਕਮ। ਇਹਨ  ਂਕਮ ਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹ ਡੀ ਵਾੱਿ ਤੋਂ ਵਾੱਿ ਫ ਇਦੇ ਦੀ 

ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
6. ਸਭ ਤੋਂ ਵਾੱਿ ਕਮ ਈਆਂ ਵ ਲੀ ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਸੂਚੀਬਾੱਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮ ਹੀ। ਇਹ ਕਮ ਈਆਂ ਤੁਹ ਡੀ ਹਫ਼ਤ ਵ ਰੀ ਫ ਇਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਨਰਿ ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
7. ਸੂਚੀਬਾੱਿ ਰਕਮ, ਜੇਕਰ ਲ ਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ ਂ ਜਨਤਕ ਜ ਂ ਗੈਰ-ਲ ਭਕ ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ ਹ ਤੋਂ ਸਬਨ ਂ ਤੁਹ ਡ  ਅਵ ਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਸਚੂੀਬਾੱਿ 

ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਤਮ ਹੀ ਦੌਰ ਨ ਸਕਸੇ ਜਨਤਕ ਜ  ਂਗੈਰ-ਲ ਭਕ ਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤ  ਹੈ, ਤ  ਂਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁਾੱਟੀ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਆਪਣ ੇਦ ਅਵੇ ਸਵਾੱਚ ਉਹਨ  ਂਤਨਖ਼ ਹ  ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

8. ਕ ਨੂੰਨ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਤੁਹ ਨੂੰ ਫ ਇਦੀਆ ਂਦ  ਦ ਅਵ  ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਲਾੱਭਣ ਲਈ ਸ ਰੇ ਉਸਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹਨ। 
9. ਬੇਰੁ਼ਿਗ ਰੀ ਬੀਮ  ਕੋਡ (ਸੈਕਸ਼ਨ 1277) ਅਨੁਸ ਰ ਲੋੜੀਂਦ  ਹ ੈਸਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ ਲ ਇਾੱਕ ਜ ਇ਼ਿ ਦ ਅਵ  ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰ ਣੇ ਦ ਅਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਮ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤ ਰੀਖ਼ ਂ ਦ ੇ

ਸਵਚਕ ਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹ ਡ ੇਦ ਅਵੇ 'ਤੇ ਲ ਗ ੂਹੁੰਦ  ਹ ੈਤ  ਂਤੁਹ ਨੂੰ ਵ ਿੂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਪਰ ਪਤ ਹੋਣਗੇ। 
10. ਤੁਹ ਡੇ ਦ ਅਵ ੇਨੂੰ ਸਥ ਸਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਆਿ ਰ ਸਮਆਦ ਦੀ ਸਕਸਮ; ਇਹ ਜ ਂ ਤ  ਂਸਮਆਰੀ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜ ਂ ਸਵਕਲਸਪਕ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗ । 
11. ਸੂਚੀਬਾੱਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮ ਹੀ ਦੌਰ ਨ EDD ਨੂੰ ਤੁਹ ਡੀਆਂ ਕਮ ਈਆਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹ ਡੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ  ਦੁਆਰ  ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਨ ਮ। 
12. ਇਹ UI ਉਦੇਸ਼ ਂ ਲਈ ਸੰਭ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ ਹ ਂ ਹਨ ਜ ੋਤੁਹ ਡੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ (ਵ ਂ) ਨੇ ਸਚੂੀਬਾੱਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮ ਹੀ ਦੌਰ ਨ ਤੁਹ ਡੀ ਕਮ ਈ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਹਰੇਕ 

ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮ ਹੀ ਸਵਾੱਚ ਸਤੰਨ ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਹੁਦੰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮ ਈਆਂ ਤੁਹ ਡੇ ਫ ਇਦੇ ਦੇ ਅਵ ਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਨਰਿ ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
13. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਟੇਬਲ ਸਵਾੱਚ ਸਚੂੀਬਾੱਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮ ਹੀ ਦੌਰ ਨ ਤੁਹ ਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ (ਵ ਂ) ਦ  ਨ ਮ। 
14. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਸ ਰਣੀ ਸਵਾੱਚ ਸੂਚੀਬਾੱਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮ ਹੀ ਸਵਾੱਚ ਸ ਰੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰਦ ਤ (ਵ ਂ) ਦੁਆਰ  ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਮ ਈ ਦੀ ਕੁਾੱਲ ਰਕਮ। 

ਬੇਰੁ਼ਿਗ ਰੀ ਬੀਮ  ਫ ਇਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ: ਤੁਹ ਨੂੰ ਕੀ ਜ ਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (DE 1275B), ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁਾੱਕ ਦੀ ਸਮਾੱਗਰੀ, ਫ ਇਦ ੇਅਤੇ ਰੁ਼ਿਗ ਰ ਸੇਵ ਵ ਂ ਲਈ 
ਇਾੱਕ ਗ ਈਡ, (DE 1275A)। ਦੋਵੇਂ ਪਰਕ ਸ਼ਨ ਤੁਹ ਡੇ ਬੇਰੁ਼ਿਗ ਰੀ ਦੇ ਅਸਿਕ ਰ ਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਿਮਵੇ ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵਆਸਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ edd.ca.gov/forms/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 

Ul ਫਾਇਦ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਤਰੀਦਕਆਂ ਦਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਫਰ ਹਰ ਦ ੋਹਫ਼ਦਤਆਂ ਦਵਿੱਚ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਪਰਮਾਦਣਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ: UI OnlineSM, EDD Tele-CertSM, ਜ  ਂਇਾੱਕ ਕ ਗ਼ਿੀ ਜ ਰੀ ਦ ਅਵ  ਫ ਰਮ, (DE 4581) ਜਮ ੍ਂ ਕਰ।ੋ ਫ ਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮ ਸਣਤ ਕਰਨ ਬ ਰੇ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, 
edd.ca.gov/forms/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ DE 1275 ਹੈਂਡਬੁਾੱਕ ਵੇਖੋ। 

ਇਿੱਕ UI ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਕਵੇਂ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਹ ੈ
ਇਹ ਨੋਸਟਸ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਤੁਹ ਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦ ਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾੱਦ ਕਰਨ ਦ  ਸਵਕਲਪ ਮਜੌੂਦ ਹੁੰਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ  ਦ ਅਵ  ਰਾੱਦ ਕਰਨ  ਚ ਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਤ  ਂਤੁਹ ਨੂੰ ਫੌਰਨ EDD ਨ ਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। UI ਫ ਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮ ਸਣਤ ਨ  ਕਰੋ। ਕ ਨੂੰਨ ਤੁਹ ਨੂੰ ਸਸਰਫ਼ UI ਦ ਅਵੇ ਨੂੰ ਰਾੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ ਼ਿਤ ਸਦਦੰ  ਹ ੈਜੇਕਰ ਸਕਸੇ ਫ ਇਦੇ ਦ  ਭਗੁਤ ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ  ਸਗਆ 
ਹੈ, ਤੁਹ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤ  ਦ  ਕਈੋ ਨੋਸਟਸ ਨਹੀਂ ਭਸੇਜਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਦ ਅਵ ੇ'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਆਦ  ਭੁਗਤ ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤ  ਸਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹ ਡੇ ਦ ਅਵ ੇਦ  ਫ ਇਦ  ਵਰਹ  ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ 
ਦ ਅਵ  ਰਾੱਦ ਕਰ ਸਦਾੱਤ  ਜ ਂਦ  ਹੈ, ਤ  ਂਇਸਨੂੰ ਦੁਬ ਰ  ਨਹੀਂ ਖੋਸਲਹਆ ਜ  ਸਕਦ । 
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	ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
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