EDD ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਂ
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EDD ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਏ ਹ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਅੰ ਗਰੇਜੀ:

1-800-300-5616

ਕੈਨਟੋਨੀਸ:

1-800-547-3506

ਸਪੇਨੀ:
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਮੈਨਡਹਰਨ:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ,

TTY: (ਹਬਨਾਂ ਆਵਾ਼ਿ)

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰਦੇਸ਼. ਹ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਡਾਕ

1-800-326-8937
1-866-303-0706
1-800-547-2058
1-800-815-9387

ਸਮਾਹਜਕ ਸੁਰਿੱਹਖਆ ਨੰਬਰ:

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦਿਆਂ ਿੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਲਈ ਇੰਟਰਦਿਊ ਿੀ ਸੂਚਨਾ

________________________________________________________________________________________________
ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਮਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਿੱ ਟਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਮੂਲ ਫੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਿੈ। UI ਫਾਇਹਦਆਂ ਦਾ ਤੁਿਾਡੀ ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱ ਕ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿੀਂ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਹਨਰੰ ਤਰ ਫਾਇਹਦਆਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਵਕਲਹਪਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਾ ਦਸਿੱ ਟਾ ਫਾਇਦਿਆਂ ਿੀ ਨਾਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਹ਼ੋ ਸਕਿਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ EDD ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ UI ਫਾਇਦਿਆਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਦਜਸ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰ਼ੋਕਣ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਹਿੱ ਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ EDD ਨੂੰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਲ਼ੋ ੜ ਹ਼ੋਿੇਗੀ ਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ UI OnlineSM www.edd.ca.gov/UI_Online ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਕੀਤੇ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ EDD ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਿੇਠਾਂ ਲਈ ਅਹਧਕਾਰ ਿੈ:

• ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ ਹਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਧਆਨ ਹਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ ਹਕ ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਹਦਆਂ ਹਵਿੱ ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਿੋਣ ਹਵਿੱ ਚ ਹਸਿੱ ਟਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

• ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰੂਰੀ ਗਵਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਹ਼ਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
• ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਼ਿਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਿੋਣ ਲਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਹਬਕ, ਢੁਕਵੇਂ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਨ: ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਹਦਿੱ ਤੀਆਂ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹੋ
ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ ਸਾਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਤਆਰ ਰਿੱ ਖੋ।
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MIC 38/CU

ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਦਿਊ ਲਈ ਹਿਾਇਤਾਂ
ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ:
ਦਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਵਾਲ ਉਸ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਿੋਣਗੇ ਹਜਸ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਇੰ ਟਰਹਵਊ ਲਈ ਅਨੁਸੂਹਚਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।
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