EDD ਕਾਲ ਸ�ਟਰ
PO ਬਾਕਸ
ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
ਮੇਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 00/00/0000
SSN: 000-00-0000
EDD ਫੋਨ ਨੰਬਰ:
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

1-800-300-5616

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਸਪੈਿਨਸ਼

1-800-326-8937

ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਕੈਨਟੋਨੀਜ਼

1-800-547-3506

ਮੇਨਡੇਿਰਨ

1-866-303-0706

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

1-800-547-2058

TTY (ਨਾਨ ਵਾਇਸ)

1-800-815-9387

ਵੈਬਸਾਇਟ:

www.edd.ca.gov

ਬੇਰੁਜ਼ ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ
1.

ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:

00/00/0000

3.

�ਚਤਮ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ:

$0000

4.

ਹਫਤਾਵਾਰ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ:

5.

ਕੁੱ ਲ ਤਨਖਾਹ�:

00,000.00

6.

�ਚਤਮ ਿਤਮਾਹੀ ਕਮਾਈਆਂ:

7.

ਇਹ ਆਇਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਪੱ ਛੇ ਆਇਟਮ 7 ਵੇਖੋ।

8.

2.

ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:

00/00/0000
$000
0,000.00

ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰ ੇ ਸਮ� ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, DE 1275A, ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ, ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ

ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਵੇਖੋ, www.edd.ca.gov/forms/ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
9.

ਇਹ ਆਇਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅੰ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

10. ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਿਮਆਰੀ ਜ� ਿਵਕਲਪਕ) 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

11. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ:

12. ਿਤਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ�:
ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

13. ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ:

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

0,000

0,000

0,000

0,000

14. ਕੁੱ ਲ:

0,000

0,000

0,000

0,000

ABC CO

ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
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1 ਦਾ ਪੰ ਨਾ 2

CU

ਇਸ ਸਫੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਆਇਟਮ� ਬਾਰੇ ਵਾਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ
1.

ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਤਾਰੀਖ, ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

2.

ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਤਾਰੀਖ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

3.

ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4.

ਹਫਤਾਵਾਰ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸ� ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5.

ਕੁੱ ਲ ਤਨਖਾਹ: ਆਈਟਮ 12 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਤਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਦੁਆਰਾ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਲਾਭ ਦੀ �ਚਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

6.

�ਚਤਮ ਿਤਮਾਹੀ ਕਮਾਈਆਂ: ਆਇਟਮ 12 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ �ਚਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਿਤਮਾਹੀ। ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

7.

ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਜ� ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਿਮਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਆਇਟਮ 7 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਆਇਟਮ 12 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸ�

ਇੱ ਕ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਜ� ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਰਸੈ�ਸ ਦੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੋਗੇ।
8.
9.

ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਟਮ 8 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੋਡ (ਸੈਕਸ਼ਨ 1277) ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਤੁਸ� ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵ।ੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਵਧੇਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਹਾਿਸਲ ਕਰੋਗੇ।

10. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਸਮ� ਦੀ ਪ�ਕਾਰ; ਇਹ ਜ� ਤ� ਿਮਆਰੀ ਆਧਾਰ ਸਮ� ਜ� ਿਵਕਲਪਕ ਆਧਾਰ ਸਮ� ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਿਮਆਰੀ ਆਧਾਰ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਯੁਕਤ

ਤਨਖਾਹ� ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਿਵਕਲਪਕ ਆਧਾਰ ਸਮ� ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , ਹ�ਡ ਬੁੱ ਕ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ, DE 1275A, ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਇਡ, www.edd.ca.gov/forms/

'ਤੇ ਉਪਲਬਧ।
11. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਆਇਟਮ 11 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ Employment Development Department (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ) (EDD) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰ ਦੇ
ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਨਾਮ।
12. ਸਾਲ ਦੀ ਿਤਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਨ� ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸ� ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱ ਧ
ਿਤਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਅਵਾਰਡ (UI) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

13. ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ: ਆਇਟਮ 13 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਿਤਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਿਜੰ ਨ�ਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ(ਉਹਨ�) ਮਾਲਕ(ਕ�) ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ।
14. ਕੁੱ ਲ: ਆਇਟਮ 12 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਿਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ(ਕ�) ਦੁਆਰਾ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਰਾਸ਼ੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ:
ਕ.

ਜੇ ਘੱ ਟ ਤ� ਘੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਸਨ।

ਖ.

ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਕ ਪਿਹਲ� ਦਾ ਹੀ UI ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਸੀ ਕਰ ਿਰਹਾ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰ ਨ:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਿਜੰ ਨ�ਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਤਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ, (ਆਇਟਮ 12 ਿਵੱ ਚ ਿਪਛਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ) ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਲਈ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਜ� ਇੱ ਕ ਮਾਲਕ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਜ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਗਲਤ ਹਨ, ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਬਾਰੇ
EDD ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਇਟਮ 12 ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ EDD ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਯੋਗਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ/ਜ� ਅਪਰਾਧਕ

ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਸੰ ਘੀ ਏਜੰ ਸੀ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਏਜੰ ਸੀ ਤ� ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਤਨਖਾਹ� ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
ਜੇ ਇਹ ਨ�ਿਟਸ ਜ� ਸੋਿਧਆ ਹੋਇਆ ਨ�ਿਟਸ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਜ� ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ ਜ� ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਮੇਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 20 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਨਹ� ਤ�, ਇੱ ਕ ਤਨਖਾਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਜ� ਦੁਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ ਕਾਰਨ ਲਈ 20- ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ,

ਪਤਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਮਾਲਕ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਿਜੰ ਨ�ਾ ਨਾਲ ਤੁਸ�
ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹ� ਲਈ।
ਤੁਸ � ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਦਾ ਸਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰ ਹੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, DE 1275B, ਅਤੇ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ ਦਾ ਸਾਰ, DE 1275A ਲਾਭ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵ ਾਵ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਇਡ। ਦੋਵ � ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ WWW.EDD.CA.GOV/FORMS/ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Ul ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ� ਇੱ ਕ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪ�ਮ ਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
UI Online SM, EDD TELE-CERTSM, ਜ� ਇੱ ਕ ਕਾਗਜ ਜਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਜਮ�� ਕਰਨਾ, DE 4581. ਲਾਭ� ਦੇ ਪ�ਮ ਾਣੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹ�ਡਬੁੱ ਕ DE 1275A ਵੇਖ ੋ ਜੋ ਿਕ

WWW.EDD.CA.GOV/FORMS/ 'ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇੱ ਕ UI ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਵਾਰਡ ਨ�ਿਟਸ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨਰੰ ਤਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱ ਕ ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ�, ਤੁਹਾਨੂੰ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। UI ਲਾਭ� ਲਈ UI Online SM, EDD Tele-Cert SM, ਜ� ਜਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰਮ, DE 4581 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ UI ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਉਦ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਲਾਭ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨ�ਿਟਸ ਮੇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਇਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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