ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਵ:
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲ਼ੋ ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ
ਰਵਿਣ ਲਈ ਲ਼ੋ ੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿ਼ੋਏ।
ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਸਪੈਵਨਸ਼
ਕੈਂਟ਼ੋਨੀਜ਼

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੇ ਬਿੁਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਉਿਨਾਂ ਮਿਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਪਲਾਂ

ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਨ -ਜਨਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਬੌਨਵਡੂੰ ਗ ਕਰ
ਰਿੇ ਿ਼ੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਬਮਾਰ ਪਵਰ ਾਰਕ ਸਦਿੱ ਸ ਦੀ ਸੇ ਾ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਿ਼ੋ।

DE

1-866-692-5596
1-866-627-1567
1-866-627-1568
1-866-627-1569

TTY

1-800-445-1312

ਲ਼ੋ ਕ ਕਲੇ ਮ ਫਾਰਮ ਲੈ ਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਵ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਤੱ ਥ

ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ ਜਾਂ ਵਡਸਅਵਬਲਟੀ ਇੂੰ ਸ਼ੌਰੇੇੰਸ

ਇਿੱ ਕ ਨ -ਜਨਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਬੌਨਵਡੂੰ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਜਨਮ, ਗ਼ੋਦ ਲੈ ਣ ਜਾਂ

ਔਵਫਸ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਪਾਲਣ-ਪ਼ੋਸ਼ਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ) ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ;ਤੇ ਬੀਮਾਰ
ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਬਿੱ ਚਾ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਸਿੱ ਸ-ਸਿੁਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ,

ਆਪਣੇ

ਨੇੜੇ

ਪ਼ੋਤਾ/ਪ਼ੋਤੀ, ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟਨਰ)

(edd.ca.gov/Disability/ Contact_SDI.htm) ਵ ਖੇ ਜਾਓ।

State

Disability

Insurance

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ

Office

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲ਼ੋ ਕਾਂ

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਛੇ ਿਫਵਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਤਨਖਾਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਭ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

•
•

ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ
ਵ ਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਵਿਣ

ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਵ ਿੱ ਚ ਿੀ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੀ ਤਨਖਾਿ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70
ਫੀਸਦੀ ਵਿਿੱ ਸਾ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

•

ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਤੁਿਾਡੇ ਰਾਜਕੀ ਅਪਾਿਜਤਾ ਬੀਮਾ ਟੈਕਸ ਵ ਦਿ਼ੋਲਵਡੂੰ ਗ ਰਾਿੀਂ ਇਸਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਯ਼ੋਗ ਿ਼ੋਣ ਦੀ ਧੇਰੀ
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ੇਖ਼ੋ:

ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੀ ਅਪਾਿਜਤਾ ਬੀਮਾ ਵ ਿੱ ਚ (ਤਨਖਾਿ
ਸਵਲਿੱਪਾਂ ‘ਤੇ “CASDI”) ਜਾਂ ਵਪਛਲੇ 5 ਤੋਂ 18 ਮਿੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਯ਼ੋਗ
ਸ -ੈ ਇਿੱ ਛਤ ਯ਼ੋਜਨਾ ਵ ਿੱ ਚ ਭੂਤਾਂ ਕੀਤਾ ਿੈ।

•

ਇਿੱ ਕ ਨ -ਜਨਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਬੌਨਵਡੂੰ ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਵਰ ਾਰ ਵ ਿੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਪਵਿਲੇ 12 ਮਿੀਵਨਆਂ ਵ ਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ੀ
ਸਮੇਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿ਼ੋ।

•

ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੂੰ ਪਰਭਾਵ ਤ ਨਿੀਂ
ਕਰਦੇ।
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1-866-692-5595

ਵ ਅਤਨਾਮੀ
ਆਰਵਮਨੀਆਈ
ਪੂੰ ਜਾਬੀ
ਤਗਾਲੌ ਗ

ਰਵਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿ਼ੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸਦੀ ਬਿੁਤ ਲ਼ੋ ੜ

•

1-877-238-4373
1-877-379-3819

CaliforniaPaidFamilyLeave.com
EDD ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪਰ਼ੋਗਰਾਮ ਿੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ
ਅਸਮਰਿੱ ਿ ਲ਼ੋ ਕਾਂ ਲਈ ਾਧੂ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿਾਂ। 1-866490-8879 ( ੌਇਸ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਏਡਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੈਟ
ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
711 ਰਤੋਂਕਾਰ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 ‘ਤੇ California Relay Service ਨੂੂੰ ਫ਼ੋਨ
ਕਰਨ।
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CU

CU

ਿੈਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮਕਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ?

ਕੀ ਿੈਂ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਵ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online) ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ

ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਿ਼ੋਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਿੇਠ ਵਲਖੀਆਂ

ਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ।

ਲ਼ੋ ੜਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ:

ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿ਼ੋ।

• ਇਿੱ ਕ ਗੂੰ ਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

Claim for Paid Family Leave (PFL) Benefits (DE 2501F)
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ EDD Forms and Publications

ਜਾਂ ਨ -ਜਨਮੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਂਵਡੂੰ ਗ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

(edd.ca.gov/Forms) ‘ਤੇ ਜਾਓ।

• ਰਾਜਕੀ ਅਪਾਿਜਤਾ ਬੀਮਾ (ਜਾਂ ਰਾਜਕੀ ਅਪਾਿਜਤਾ ਬੀਮਾ ਦੇ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵ ਆਂ ਲਈ, ਇਿ ਵ ਖਾਉਂਦੇ ਿ਼ੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਪੇਸ਼ ਕਰ਼ੋ ਵਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਸਿਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਵਿਤੀ ਬਿੁਤ

ਬਦਲੇ ਇਿੱ ਕ ਸ ੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਯ਼ੋਜਨਾ) ਿੇਠ ਕ ਰ ਿ਼ੋਣਾ।

ਗੂੰ ਭੀਰ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲ਼ੋ ੜ ਿੈ। ਇਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ

• ਵਪਛਲੇ 5 ਤੋਂ 18 ਮਿੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ਼ੋ ਘਿੱ ਟ $300 ਕਮਾਏ ਿਨ।

ਦਾਕਤਾ/ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਦੇਖਭਾਲ

• ਆਪਣੀ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ਼ੋ। ਆਪਣੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ

ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ੀ ਲ਼ੋ ੜ ਿੁੂੰ ਦੀ
ਿੈ।

ਪਵਿਲਾਂ ਫਾਇਲ ਨਾ ਕਰ਼ੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਵਨਯ਼ੋਕਤਾ ਿੱ ਲੋਂ ਲ਼ੋ ੜੀਂਦਾ ਿ਼ੋ ੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਦ਼ੋ ਿਫਵਤਆਂ

ਬੌਨਵਡੂੰ ਗ ਦੇ ਦਾਅਵ ਆਂ ਲਈ, ਤੁਿਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰ

ਤਿੱ ਕ ਦੀਆਂ ਨਾ ਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਪੇਡ-ਟਾਈਮ ਔਫ ਦੀ

ਸਬੂੰ ਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ

ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਵਨਯ਼ੋਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲ਼ੋ ੜਾਂ ਦੀ

(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ, ਗ਼ੋਦ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਰ਼ੋਤ ਵ ਭਾਗ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰ਼ੋ।

ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕਰਾਰ, ਜਾਂ ਪਾਲਣ-ਪ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ

ਫਾਇਮਦਆਂ ਦੀ ਰਕਿ ਦਾ ਮਹਸਾਬ ਮਕਿੰ ਝ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵਰਕਾਰਡ)।

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ ਤੁਿਾਡੀ ਿਫਤਾ ਾਰੀ ਤਨਖਾਿ
ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ($50 ਤੋਂ $1,300
ਿਫਤਾ ਾਰ) ਤਿੱ ਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਗਰਭ ਅ ਸਿਾ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਅਪਾਿਜਤਾ

ਕੀ ਪੇਡ ਫੈਿਲੀ ਲੀਵ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਮਿਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅ ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ, ਵਪਛਲੇ 5 ਤੋਂ 18
ਮਿੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਉੱਚਤਮ ਵਤਮਾਿੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ
ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੂੰ ਮਪਲ਼ੋ ਇਮੈਂਟ
ਡੇ ਲਪਮੈਂਟ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (EDD) ਕ਼ੋਲ ਇਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ
ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਿੈ ਜ਼ੋ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫਤਾ ਾਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਲਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ
ਰਕਮ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Disability Insurance
and Paid Family Leave Calculator (edd.ca.gov/
PFL_Calculator) ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿ਼ੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕ਼ੋਲ
ਇਿ ਵ ਕਲਪ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਕ ੇਂ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੇ ਿ਼ੋ: Bank of America ਦੇ ਰਾਿੀਂ EDD
Debit

CardSM

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਪੇਡ ਫੈਮਲੀ ਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ‘ਤੇ
ਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਿਿੱ ਕ ਪਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਿਾਲਾਂਵਕ, ਦੂਜੇ ਕਨੂੂੰਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯ਼ੋਗ ਿ਼ੋ), ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਫੈਡਰਲ ਫੈਵਮਲੀ ਅਤੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਲੀ ਐਕਟ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਫੈਮਲੀ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ,
ਜਾਂ ਨ ਾਂ ਪੇਰੂੰਟ ਲੀ ਐਕਟ।
ਆਪਣੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪਰਦਾਤਾ ਨੂੂੰ ਸੂਵਚਤ
ਕਰ਼ੋ।

ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿੇ ਿ਼ੋ, ਤਾਂ ਪੇਡ ਫੈਵਮਲੀ ਲੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੀ ਗਰਭ ਅ ਸਿਾ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਅਪਾਿਜਤਾ ਦਾ

ਦਾਅ ਾ ਖਤਮ ਿ਼ੋਣ ‘ਤੇ, ਬੌਨਵਡੂੰ ਗ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ
ਤੁਿਾਡੇ SDI Online ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸ ੈ-ਇਿੱ ਛਤ ਯ਼ੋਜਨਾ ਿੇਠ ਕ ਰਡ ਿ਼ੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਕ ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ਼ੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾਿਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੱ ਕ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ:
• ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ਼ੋ।
• ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ਼ੋ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Appeals (edd.ca.gov/Disability/
Appeals.htm) ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ EDD ਿੱ ਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈੈੱਕ ਦੁਆਰਾ।

ਕਨੂੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਦਾਅ ੇ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੀ
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

