
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਜੁ਼ਗਾਰ ਹ ੋਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਨੁਰ ਵਿਚੱ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਨਿੇਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚੋ ਰਹ ੇਹ?ੋ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਰਵਹਣਗ!ੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਭਾ ਂਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਸਖਲਾਈ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਭ (CTB) ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ (UI) ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਕਾਿ ਸਿਭਾਗ (EDD) ਿੱਲੋਂ 
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਨਿੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ 
ਅਿਿਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਯੋਗ CTB ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ:

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।
• ਰੋਮਾਚਂਕ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਨਿੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਿਕਦੇ ਹਨ।
• ਿੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਿੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਫਸਤਆ ਂਲਈ UI ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

CTB ਲਈ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ EDD ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਸਹਣ, 
ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਭਣ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਰਗੀਆ ਂਿਪਤਾਸਹਕ UI ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾ ਂਤੋਂ ਛੋਟ ਸਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

CTB ਲਈ ਯੋਗ ਦੇ ਚਾਰ ਚਰਨ

CTB ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਿਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਚਤ UI ਕਲੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਾਰੀਆ ਂUI ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ 1 - CTB ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦਓ 
CTB ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਚੀ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ EDD ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਾ ਂAmerica’s Job Center of 
CaliforniaSM ਸਿਖੇ ਸਮਲ ਕੇ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ: ਿੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 16ਿੇਂ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ UI ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾ ਂEDD ਨਾਲ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਰਨ 2 - ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਟੀਸਚਆ ਂਦੀ ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CTB ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਈ ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ।  ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖ ੋਯੋਗ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂਦਾ ਭਾਗ।

ਜੇਕਰ ਤਿੁੀਂ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਆਯਸੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾ ਂਜਾ ਂਸਕਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਿਪਾਰ ਿੰਿਥਾ, ਜਾ ਂਯਨੂੀਅਨ ਿਲੋਂ ਿਪਾਿਂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਚੱ 
ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ CTB ਲਈ ਪਸਹਲਾ ਂਹੀ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।ੈ  ਪਰ, EDD ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਚੱ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਮਾਕਂਨ ਅਤ ੇਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੁੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਸਿਿਿਥਾ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ CTB ਲਈ ਯਗੋ ਹਣੋ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਿੇੋਗਾ।

ਚਰਨ 3 - ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਸਿੱਚ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਕਿੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂUI ਕਲੇਮ ਲਈ ਸਬਨੈ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇਿ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਿਮੇਂ 
EDD ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਸਦਓ। ਨਹੀਂ ਤਾ,ਂ ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਚ EDD 
ਨੂੰ ਿੂਚਨਾ ਸਦਓ। ਤੁਿੀਂ EDD ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ AJCC ਸਿਖੇ ਸਮਲ ਕੇ ਿੀ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਿਲ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂ
ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

* ਕਾਰਜਬਲ ਨਿਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਿਿਰ ਕਨੂੰਨ (WIOA) ਜਾ ਂਟ੍ੇਡ ਐਡਜਿਟਮੈਂਟ ਅਸਿਿਟੈਂਿ (TAA) ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ 
ਲਈ AJCC ਸਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਸਤਸਨਧੀ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਚਰਨ 4 - ਵਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੋ
CTB ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਸ਼ਨਾਿਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂEDD ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਸਤਸਨਧੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟੰਰਸਿਊ ਸਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਾਲਾ ਂਜਾ ਂਛੁੱਟੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਕੈਰੀਅਰ ਟੀਸਚਆ ਂਅਤੇ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਿੁਸਿਧਾ ਿਮੇਤ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆ ਂਸਮਤੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਿਮਾ-ਂਿਾਰਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਹੋ।  ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਿੁਸਿਧਾ ਸਿਖੇ ਇੱਕ ਅਸਧਕਾਰਤ ਪ੍ਸਤਸਨਧੀ ਿੱਲੋਂ ਿਾਧੂ ਪ੍ਸ਼ਨਾਿਲੀ ਪੂਰੀ 
ਕਰਿਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ: ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਿਾਸਪਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਨਯਤ ਆਪਣੇ ਇਟੰਰਸਿਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੋ ਤਾ ਂਸਕ EDD ਤੁਹਾਡੀ 
CTB ਯੋਗਤਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਿਕੇ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
EDD ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਤਾ ਨਤੀਸਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ Notice of Determination, DE 1080, (ਫੈਿਲੇ ਦੀ ਿੂਚਨਾ) ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ CTB ਦੇ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਨੋਸਟਿ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸਲਸਖਆ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ CTB ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ UI ਲਾਭ ਸਮਲਦੇ ਰਸਹਣਗੇ। ਪਰ, EDD ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ 
ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਸਕ ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ, ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਿਾਰੀਆ ਂਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ।

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ UI ਲਾਭਾ ਂਲਈ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆ ਂਸਮਤੀਆ ਂਸਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ‘ਤੇ EDD ਨੂੰ ਿੂਚਨਾ ਸਦਓ।

ਵਸਖਲਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ CTB ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਿਧੀ ਦੇ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਿਮੇਂ ਸਿੱਚ ਿਾਧੇ 
ਲਈ ਿੀ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੱਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਨਯਮਤ ਜਾ ਂਿਧੇ ਹੋਏ UI ਲਾਭਾ ਂਦੇ ਿਮੇਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਆਪਣੇ UI ਕਲੇਮ ਦੀ ਿਪਤਾਸਹਕ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦੀ 52 ਗੁਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ।  CTB ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੇਿਲ ਇੱਕ ਿਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਯੋਗ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾਂ
CTB ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਨੀਚੇ ਸਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਪਸਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਕਨੂੰਨੀ 
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿਿਿਥਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਪਵਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਯੋਗ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸੂਚੀ (ETPL)
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ETPL ਰਾਜ ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਉਹਨਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾ ਂਦੀ ਿੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਿੰਘੀ ਰਾਜਬਲ ਨਿਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਿਿਰ ਕਨੂੰਨ (WIOA) ਦੇ 
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ETPL ਸਿੱਚ ਕਲਾਿਰੂਮ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਿੱਸਦਅਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ETPL ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ, www.caljobs.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ। CalJOBSSM ਸਿਿਟਮ ਨੂੰ ਅਕਿੈਿ ਕਰਨ ਲਈ More Career Services 
(ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਿੇਿਾਿਾ)ਂ ਸਲੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। Education Services (ਸਿੱਸਖਆ ਿੇਿਾਿਾ)ਂ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Training Providers and Schools 
(ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਿਕੂਲ) ਸਲੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਕਾਰਜਬਲ ਨਿਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਕਨੂੰਨ (WIOA)
ਿੰਘੀ WIOA ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਸਖਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹਾਇਕ 
ਿੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਿੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਫੰਡ ਜਾ ਂਦੋਨੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ੇਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਵਸਸਟੈਂਸ (TAA) 
ਿੰਘੀ TAA ਉਹਨਾ ਂਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਿਪਾਰ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਂਹੋਰਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਸਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾ ਂਗੁਆ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਵਗਰਦੀ ਵਸਖਲਾਈ
ਸ਼ਾਸਗਰਦੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਸਿੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਿਾਲੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਸਦਅਕ ਨੇਕਨਾਮੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੇਡ-ਆਨ-ਸਦ-
ਜੌਬ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਸਗਰਦੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, www.dir.ca.gov/DAS ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਗਰਦੀ ਸਮਆਰਾ ਂਦੇ ਭਾਗ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ 
ਇਡੰਿਟ੍ੀਅਲ ਸਰਲੇਸ਼ਨਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਪੰਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ੇਵਨੰਗ ਪੈਨਲ (ETP)
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ETP ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਕ ਆਪਰਚੁਵਨਟੀ ਐਂਡ ਵਰਸਪੌਂਸੀਵਬਵਲਟੀ ਟ ੂਵਕਡਜ਼ (CalWORKS)
CalWORKs ਪ੍ੋ੍ਗਰਾਮ CalWORKs ਸਿੱਚ ਨਾਮਾਕਂਨ ਹੋਏ ਯੋਗ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਿਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ, ਿਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਸਪਾਸਂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸਖਲਾਈ
ਜਰਨੀ-ਲੈਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਂਟ੍ੇਡ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਿਦੱਿਾ ਂਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿੰਿਥਾ ਿੱਲੋਂ ਿਪਾਿਂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੂੰ CTB ਸਿੱਚ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪਸਹਲਾ ਂਤੋਂ ਿਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਉਦਯੋਗ-ਿੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਸਿੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਟੀਵਚੰਗ ਕ੍ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਕੁਝ ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ  ਗਸਣਤ, ਸਿਸਗਆਨ, ਜਾ ਂਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਸਿੱਸਖਆ ਸਿਚੱ K-12 ਸਿੰਗਲ ਿਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਕ੍ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾ ਂਲਈ EDD 
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਾਿਤ ੇਪਸਹਲਾ ਂਤੋਂ ਿਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਲੱਤ ੇਹਣੋਗ।ੇ ਇਹ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਨ ਟੀਚਰ ਕ੍ੀਡਸ਼ੈੀਅਸਲੰਗ ਿੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਾਪਤ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
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ਸਿੈ-ਆਯੋਵਜਤ ਵਸਖਲਾਈ
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਆਪ ਸਿਿਿਥਾ ਅਤੇ ਫੰਸਡੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਸਹਣ ਤੱਕ CTB ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੋਗੇ।  
ਸਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਿੱਚ, ਤੁਿੀਂ ਿਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਸਕਟ ਸਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫਸਤਆ ਂਲਈ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਆਪ ਸਿਿਿਥਾ ਅਤੇ ਫੰਸਡੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਹੇਠਲੇ ਿਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ:
• ਉਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਂਹੁਨਰ ਨਾਲ ਿੰਬੰਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜਿਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਸਕਟ ਸਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਿੇ ਸਜੱਥੇ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
• ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਸਖਆ ਸਿਭਾਗ ਜਾ ਂਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਬਊਰੋ ਫਾਰ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਪੋਿਟਿਕੈਂਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਿੇ।
• ਿਾਜਬ ਸਮਆਦ ਸਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਿਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਸਤ ਹਫਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਜਾ ਂ12 ਸਛਮਾਹੀ ਜਾ ਂਸਤਮਾਹੀ ਇਕਾਈਆ ਂਹੈ।
• CTB ਸਿੱਚ ਸਪਛਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਿਾਲਾ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਹੀ UI ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਅਸਧਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਿਮੁੱਚੀ ਸਮਆਦ ਨੂੰ ਕਿਰ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਸਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ
EDD ਸਟਊਸ਼ਨ, ਫੀਿਾ,ਂ ਸਕਤਾਬਾ,ਂ ਿਮੱਗਰੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਰਾਏ ਿਰਗੇ ਸਿਖਲਾਈ-ਿੰਬੰਧਤ ਖਰਸਚਆ ਂਨੂੰ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਹੋਰ 
ਰਾਜ, ਿੰਘੀ ਜਾ ਂਸਨੱਜੀ ਸਿੱਤ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.studentaid.ed.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਰੀਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ
EDD ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਟੀਸਚਆ ਂਦਾ ਸਿਿਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਸਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਪਰਿਨ ਿਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
EDD ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਸਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਲਾਈਬ੍ੇਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਦੀ ਜਲਦ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਨਖਾਹਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਜਨ 
ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਸਕਟ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਿੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਲਾਈਬ੍ੇਰੀ ਨੂੰ ਅਕਿੈਿ ਕਰਨ ਲਈ 
www.labormarketinfo.edd.ca.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ।
The America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC)  ਦੇ ਦਫਤਰਾ ਂਸਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਿਿਰਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਸਰਜ਼ਊਮ ਸਤਆਰ ਕਰਨ, 
ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਕੰਮਾ ਂਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਿਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ AJCC ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ www.edd.ca.gov/office_locator ‘ਤੇ 
ਜਾਓ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
CTB, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਮਆਦ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਖਲਾਈ ਿਰੋਤਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.edd.ca.gov/CTB 
‘ਤੇ ਜਾਓ।
EDD ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ www.edd.ca.gov/UIBDG ’ਤUੇI ਲਾਭ ਸਨਰਧਾਰਨ ਗਾਈਡ, ਸਿਸਿਧ ਿਾਲਊਮ, ਭਾਗ 85 ਸਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

www.edd.ca.gov
EDD ਿਮਾਨ ਅਿਿਰ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਿਰੱਥ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਾਧੂ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ।  

1-866-490-8879 (ਿੌਇਿ) 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਿੇਿਾਿਾ,ਂ ਿਹਾਇਤਾਿਾ,ਂ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸਿਕਪਲਕ ਿਰੂਪਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
TTY ਿਰਤੋਂਕਾਰ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 'ਤੇ California Relay Service ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।


