ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
ਰਾਜ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ
ਸਟੇਟ ਿਡਸਐਿਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ (SDI) ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ
60 ਤ� 70 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ SDI ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: * ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ (DI) ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁ ੱਟੀ (PFL)।

ਕੀ ਮ� SDI ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?

ਫੌਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ (PFL ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ).

ਤਕਰੀਬਨ 18.7 ਿਮਲੀਅਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸਡੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਆ�ਦੇ ਹਨ. ਤੁਸ� ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਹੋ:

1.

2.

ਤੁਸ� ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸ�:

ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਸਡੀਆਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾ�ਦਾ ਹੈ [ਤੁਹਾ� SDI ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ VP Information ਈ ਜਾਓ
(edd.ca.gov/Disability/VP_ Information.htm)]. -ਜਾ -;
ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਿਜਸ ਨੇ
ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਚੋਣਵ� ਕਵਰੇਜ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ Self-Employed/Independent Contractor
(edd.ca.gov/Disability/Self-Employed.htm).

ਕੀ ਮ� ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਤੁਸ� ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸ�:

•

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ�, DI ਲਈ 49 ਿਦਨਾਂ
ਅਤੇ PFL ਲਈ 41 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ
ਦਾਇਰ ਕਰੋ.

•

ਦਾਅਵੇ ਦੀ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਧਾਰ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $ 300 ਕਮਾਈ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਿਕ SDI ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ).

•

ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜਤਾ � ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ / ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ �
ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਦਓ ( DI ਲਈ ), ਦੇਖਭਾਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਡਾਕਟਰ / ਪਰ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
� ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (PFL ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ), ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ� ਬੱਚੇ (PFL
ਬ�ਿਡੰਗ ਲਈ) ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਿਦਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ

•

ਇੱਕ ਹੋਰ EDD ਲਾਭ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ, DI, ਜਾਂ PFL) ਤ� ਲਾਭ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

•

ਤਨਖਾਹ ਨਹ� ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ.

•

ਿਕਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਹਨ।

•

SDI ਟੈਕਸਾਂ ਤ� ਧਾਰਿਮਕ ਛੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ.

•

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮ� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ .

•

ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ DI ਰੇਟ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ.

SDI ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹ�
ਆ�ਦੀ. ਹਾਲਾਂਿਕ, ਨੌ ਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਫੈਡਰਲ
ਫੈਮਲੀ �ਡ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਐਕਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੈਮਲੀ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਨਵੇ
ਪੇਰ�ਟ ਲੀਵ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਹੋ.

ਮ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦੇਵਾਂ?

Claim for Disability Insurance (DI) Benefits (DE 2501) ਜਾਂ Claim for
Paid Family Leave (PFL) Benefits (DE 2501F) ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ
ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ. ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਓ
SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online). ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਾਰਡ
ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 1-800-480-3287 ਲਈ DI ਅਤੇ 1-877238-4373 ਲਈ PFL, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਇਸ ਤੇ EDD Forms and
Publications (edd.ca.gov/Forms), ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ੜੇ ਕੋਈ SDI ਦਫਤਰ ਜਾਓ.
ਜਾਓ Contact SDI (edd.ca.gov/Disability/Contact_SDI.htm)
ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ.

ਨ� ਟ: ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਯੋਗਤਾ � ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ.

*ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ � ਉਜਰਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕਸੇ - ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ; ਜਾ ਫੇਰ
ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਕਾਰਨ . ਅਪੰਗਤਾ ਿਵੱਚ ਚੋਣਵ� ਸਰਜਰੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਣੇਪ,ੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਲਾਭ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 52 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਨ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ Disability Insurance (edd.ca.gov/disability).

*ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁ ੱਟੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ � ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਲ� ਦੇ ਹਨ,ਨਵ� ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ Paid Family Leave (edd.ca.gov/paidfamilyleave).

EDD ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਾਲਕ / ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਡਜ਼ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਿਵਕਲਪੀ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 1-866-490-8879 (ਅਵਾਜ਼) ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਿਣਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ . TTY ਉਪਭੋਗਤਾ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਰੀਲੇਅ ਸਰਿਵਸ � 711 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.
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