ਨੋਟਿ ਦੀ ਟਮਤੀ: 00/00/0000

ਦਾਅਵਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਦਾਅਵਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਟਸਰ, CA ਟ਼ਿਪ ਕਡ

ਕੰ ਮ ਈ ਰਟਿਿਰ ਕਰਨ ਵਾਤ  ੜ ਦਾ ਨੋਟਿ
ਜਿਵੇਂ ਜਿ ਸੁਣ ਤੁੀਂ ਇੱ ਿ ਫਯੁਜ਼ਗਾਯੀ ਫੀਭਾ (UI) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਿੀਤਾ ਸ, ਤਾਂ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਜਵਿਾ ਜਵਬਾਗ (EDD) ਵੱ ਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸ ਜਿ ਤੁੀਂ ਿਰੀਪਯਨੀਆ ਦੀ
ਆਨਰਾਈਨ ਰ ਫਯ ਿਚੇਂਿ ਰਣਾਰੀ CalJOBS

SM

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿਯਿ ਿੰ ਭ ਰਈ ਯਜਿਟਯ ਿਯ। ਿਦੋਂ ਤੁੀਂ ਆਣਾ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਯ ਿੀਤਾ, ਤਾਂ EDD ਨੇ

ਤੁਸਾਡ ਰਈ ਇੱ ਿ ਰੀ-ਯਜਿਟਰਸ਼ਨ ਜਯਿਾਯਡ ਸ਼ੁਯੂ ਿੀਤਾ ੀ।
ਤੁਸਾਡ ਿਰ CalJOBSSM ਤ ਆਣੀ ਯਜਿਟਰਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਣਿਾਯੀ ੂਯੀ ਿਯਨ ਰਈ ਅਤ ਆਣਾ ਯਜਜ਼ਊਭ ਿਭਹਾਂ ਿਯਨ ਰਈ, ਇ ਨੋਟਿ ਦੀ ਟਮਤੀ ਤੋਂ  ਕ 21
ਟਦਨ ਦਾ ਮਾਂ ਸ। ਿ ਤੁੀਂ ਜਸਰਾਂ ਵੀ CalJOBS

SM

ਿੰ ਭ ਦੀ ਿਾਣਿਾਯੀ ਸ਼ਾਜਭਰ ਿਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਸਵਗੀ।

ਿ ਤੁੀਂ CalJOBS

SM

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿੀਤੀ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਆਣੀ ਯਜਿਟਰਸ਼ਨ ਿਾਣਿਾਯੀ ਅੱ ਡਟ ਿਯਨ ਅਤ ਆਣ ਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆ

ਜਸਰਾਂ ਿਦ ਨਸੀਂ ਵਯਜਤਆ, ਤਾਂ ਜਿਯਾ ਿਯਿ ਸਠਾਂ ਜਰਖੀ ਮੂਜ਼ਯ ਨਾਂ ਰਣਾਰੀ ਵਯਤਦ ਸ www.caljobs.ca.gov ਤ ਾਗ ਇਨ

ਕਰ: ਤੁਸਾਡ ਮੂਜ਼ਯ ਨੇਭ ਵਿੋਂ - ਤੁਸਾਡਾ ੂਯਾ ਅੰ ਜਤਭ ਨਾਂ, ਤੁਸਾਡ ਭੁੱ ਢਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜਸਰਾ ਅਖੱ ਯ, ਅਤ ਤੁਸਾਡ ਭਾਿਿ ੁਯੱਜਖਆ ਨੰਫਯ (SSN) ਦ ਅੰ ਜਤਭ ਚਾਯ
ਅੰ ਿ। ਤੁਸਾਡ ਭਾਿਿ ੁਯੱਜਖਆ ਨੰਫਯ (SSN) ਦ ਅੰ ਜਤਭ ਚਾਯ ਅੰ ਿ, ਆਣ ਾਵਯਡ ਵਿੋਂ ਵਯਤ।

ਉਦਾਸਰਨ ਟਰਫ ਿਨ ਜਭੱ ਥ ਰਈ ਸ ਜਿਦਾ SSN XXX-XX-1234 ਸ (ਤੁੀਂ ਆਣ ਨਾਂ ਅਤ SSN ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿਯੋਂਗ):
ਯੂ਼ਿਰ ਨਾਂ:

ਪਾਵਰਡ:

Smithj1234
1234

ਿਦੋਂ ਤੁੀਂ ਜਸਰੀ ਵਾਯੀ ਰਾਗ ਇਨ ਿਯਦ ਸ ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਡਾ ਅਥਾਈ ਾਵਯਡ ਫਦਰਣ ਰਈ ਆਜਖਆ ਿਾਵਗਾ। ਿ ਤੁੀਂ ਰਾਗ ਇਨ ਨਸੀਂ ਿਯ ਾਉਂਦ ਿਾਂ
ਭਦਦ ਚਾਸੁੰ ਦ ਸ ਤਾਂ ਜਿਯਾ ਿਯਿ ਸਠਾਂ ਜਦੱ ਤ ਆਣ ਥਾਨਿ America’s Job Center of California

CALJOBS
SM

CalJOBS

SM

SM

(AJCC) ਨਾਰ ੰ ਯਿ ਿਯ।

ਟਵਿੱ ਚ ਰਟਿਿਰ ਕਰਨ ਟਵਿੱ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਣਾ, ਤੁਸਾਡ ਬਰੁ਼ਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦ  ਣ ਦੀ ਯਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾਟਵਤ ਕਰ ਕਦਾ ਸ

ਜਵੱ ਚ, ਤੁੀਂ ਇੱ ਿ ਵਧੀਆ ਯਜਜ਼ਊਭ ਫਣਾ ਿਦ ਸ ਿ ਯਜਿਟਯਡ ਭਾਰਿਾਂ ਦੁਆਯਾ ਦਜਖਆ ਿਾ ਿਦਾ ਸ। ਤੁੀਂ ਆਣ ਸ਼ਜਸਯ ਿਾਂ ਿਰੀਪਯਨੀਆ

ਜਵੱ ਚ ਜਿਤ ਵੀ ਫਸੁਤ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਰਫਧ ਨਿਯੀਆਂ ਦਖ ਿਦ ਸ ਅਤ ਅਯਿੀ ਦ ਿਦ ਸ। ਤੁਸਾਡ ਸੁਨਯਾਂ ਅਤ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਣ ਵਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ

ਉਰਫਧ ਨਿਯੀਆਂ ਫਾਯ ਤੁਸਾਨੂੰ ਖੁਦ-ਫ-ਖੁਦ ਈਭਰ ਿਾਂ ਪਿ ਦੁਆਯਾ ੂਚਤ ਿੀਤ ਿਾਣ ਰਈ, ਤੁੀਂ Job Seeker Services ਿਸ਼ਨ ਜਵੱ ਚ ਇੱ ਿ “ਵਯਚੁਅਰ
ਜਯਿਯੂਟਯ” ਜਨਯਧਾਜਯਤ ਿਯ ਿਦ ਸ।

 ਰਾਗ ਆਨ ਿਯਨ ਅਤ ਸ਼ੁਯੂ ਿਯਨ ਰਈ, ਤੁੀਂ ਆਨਰਾਈਨ www.caljobs.ca.gov ਿਾਂ ਇਿੱਕ ਥਾਨਕ America’s Job Center of CaliforniaSM
(AJCC) ਤ ਿਾਿ CalJOBS

SM

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿਯ ਿਦ ਸ। ਿ ਤੁਸਾਡ ਿਰ ਇੰ ਟਯਨੈੱ ਟ ਨਸੀਂ ਸ ਿਾਂ CalJOBS

SM

ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਿਯਨ ਰਈ ਤੁਸਾਨੂੰ ਭਦਦ ਦੀ

ਰ ੜ ਸਵ, ਤਾਂ ਆਣ ਨੇੜਰ ਨਿਯੀ ਿੇਂਦਯ ਤ ਿਾ। ਨਿਯੀ ਿੇਂਦਯ ਇੱ ਿ ਰਤ ਖਤਯ ਸ਼ ਿਯਦ ਸਨ ਜਿੱ ਥ ਤੁਸਾਡੀ ਆਨਰਾਈਨ ਨਿਯੀ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ ਰਈ
ਿੰ ਜਊਟਯਾਂ ਭਤ, ਯਾਸ ਦ ਸਯ ਿਦਭ ਤ ਭਦਦ ਰਈ ਟਾਪ ਵੀ ਸੁੰ ਦਾ ਸ ।

ਤੁਸਾਡ ਥਾਨਿ AJCC ਦਾ ਤਾ ਅਤ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ ਸ :
ਤੁਸਾਡਾ ਥਾਨਕ America’s Job Center of California
0000 Main St.
ਸ਼ਟਸਰ, CA ਟ਼ਿਪ ਕਡ
000-000-0000

ਿਰੀਪਯਨੀਆ ਿਾਨੂੰਨ ਦਯਿਾਯ ਿਯਦਾ ਸ ਜਿ ਵਾਵਾਂ ਰਾਤ ਿਯਨ ਤੋਂ ਜਸਰਾਂ, ਾਯ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਵਾਵਾਂ ਦ ਅੀਰਿਯਤਾ ਿਾਨੂੰਨੀ ਜਥਤੀ ਿਾਂ ਿੰ ਭ ਿਯਨ ਦ ਅਜਧਿਾਯ
ਦ ਦਤਾਵਿੀ ਫੂਤ ਭੁਸੱਈਆ ਿਯਵਾਉਣ। ਇੱ ਿ ਥਾਨਿ ਨਿਯੀ ਿੇਂਦਯ ਤ ਆਣੀ ਯਜਿਟਰਸ਼ਨ ੂਯਨ ਿਯਨ ਰਈ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਰ ੜੀਂਦ ਦਤਾਵਜ਼ ਜਰਆਉਣ ਚਾਸੀਦ
ਸਨ। ਇੱ ਿ ਯਚਾ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਸ ਜਿ ਜਵੱ ਚ ਵੀਿਾਯਨਮਗ ਦਤਾਵਜ਼ ੂਚੀਫੱ ਧ ਸਨ।
EDD, ਇੱ ਿ ਫਯਾਫਯ ਭਿਾ ਭਾਰਿ/ਰਗਯਾਭ, ਇ ਰਿਾਸ਼ਨ ਜਵੱ ਚ ਬਾਈਵਾਰ ਸ। ਅਮਗ ਜਵਅਿਤੀਆਂ ਰਈ ਸਾਇਿ ਭੱ ਗਰੀ ਅਤ ਵਾਵਾਂ, ਫਨਤੀ ਤ ਉਰੱਫਧ
ਸਨ। ਵਾਵਾਂ, ਭੱ ਗਰੀਆਂ, ਅਤ/ਿਾਂ ਫਦਰਵੇਂ ਪਯਭਟਾਂ ਰਈ ਫਨਤੀਆਂ ਉਯਿਤ ਨੰਫਯ (ਵਾਇ) ਿਾਂ TTY 800-815-9387 ਤ ਪਨ ਿਯਿ ਿੀਤੀਆਂ ਿਾਣ।
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