ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਟੀ, ਿਟੇਟ, ਸ ਼ਿੱ ਪ

ਤੁਹਾਨੂੰ UI ONLINESM ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਜਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਨੋਸਟਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁ ਗਾਰ ਸਵਕਾਿ ਸਵਭਾਗ (EDD) ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਿੀਂ UI
ONLINESM ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕੋ

UI OnlineSM ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਰੁ ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਬਓਰੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ UI ਦਾਅਵੇ
ਦਾ ਸਦਨ ਦੇ 24 ਘੂੰ ਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਸਦਨ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇ਼ਿੱ ਕ ਤੇ , ਿੁਖਾਲਾ, ਅਤੇ ਿੁਰ਼ਿੱਸਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹੁਣ ਤੁਿੀਂ

ਆਪਣਾ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਦ਼ਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਲਾਭ ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਦੋ-ਹਫਤੇਵਾਰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ-ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਿਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ, ਕਸਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ
ਕਰਨ ਲਈ, UI Online SM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।*

ਵਧੇਰੀ ਿਹਲਤ ਲਈ, ਿਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇ ਟ ਉਪਭੋਸਗਆਂ ਲਈ UI Online MobileSM ਉਪਲ਼ਿੱਬਧ ਹੈ।
UI OnlineSM ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.edd.ca.gov/UI_Online ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਸਰਟੀ

ਨੂੰਬਰ (SSN), ਜਨਮ ਸਮਤੀ, ਸਨਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦ਼ਿੱ ਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਬਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ। EDD
ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੁਰ਼ਿੱਸਖਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਆਪਣਾ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਬਰ ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਨਾ
ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਬਰ ਇਹ ਹੈ:
XXXXXX

ਅੱ ਿ ਹੀ UI OnlineSM ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਅਪਾਹਜਪਣ ਬੀਮਾ (DI) ਜਾਂ ਪੇਡ ਫੈਸਮਲੀ ਲੀਵ (PFL) ਦੇ ਸਕਿੇ ਸਪਛਲੇ ਕਲੇ ਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਇ਼ਿੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ
SDI ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ UI OnlineSM ਲਈ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਿੇ ਯ ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਿਵਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, UI OnlineSM ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੰ ਤੇ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਰਨ ਲਈ “Register with SDI Login” ਬਟਨ

UI OnlineSM ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨ਼ਿੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ੍ਲਾਇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾਂ www.edd.ca.gov/UI_Online ਤੇ

ਿਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ UI OnlineSM ਵੀਸਡਓ ਸਟਊਟੋਰੀਅਲ ਵੇਖੋ।

ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅ਼ਿੱ ਜ ਹੀ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ UI OnlineSM ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ
ਿਹਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੂੰਦ ਲਓ।

*ਆੂੰਸਸ਼ਕ ਜਾਂ ਵਰਕ ਸ਼ੇਅਸਰੂੰ ਗ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਫਲਹਾਲ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੜ-ਖੋਲਣ ਸਵ਼ਿੱ ਚ ਅਿਮਰ਼ਿੱ ਥ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਿਟਮ ਦੇ ਹੋਰ ਿਾਰੇ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।
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