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ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਆਯੋਜਿਤ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਿਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਕਸਮ ਦੀ ਪ੍ਾਯੋਜਿਤ ਜਸਖਲਾਈ 
ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ UI ਦਾਅਵੇਦਾਰ CTB ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ 
EDD ਵੱਲਂੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਜਦੱਤੀਆਂ 
ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਜੂ਼ਰੀ ਜਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲਂੋ ਆਯੋਜਿਤ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ

• ਸੰਘੀ ਕਾਰਿਬਲ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਕਨੰੂਨ (Federal Workforce 
Innovation and Opportunity Act)।

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਸਖਲਾਈ ਪੈਨਲ (California Employment 
Training Panel)।

• ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਜਵਵਸਥਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (Federal Trade Adjustment 
Assistance)।

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਰਿ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਬੱਜਚਆਂ ਪ੍ਤੀ ਜਜ਼ਮੇਦਾਰੀ (California Work 
Opportunity and Responsibility to Kids)।

• ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਯੋਗ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਜਵੱਚ ਜਦੱਤਤੇ ਗਏ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਦਾਤਾ।

• K - 12 ਗਜਣਤ, ਜਵਜਗਆਨ, ਿਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਖਆ ਦੇ ਜਵਜਸ਼ਆਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜਵਸ਼ਾ ਪੜ੍ਾਉਣ 
ਲਈ ਪ੍ਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ, ਿੋ ਜਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਨ 
ਟੀਜਚੰਗ ਕ੍ੀਡਂੈਸ਼ਜਲੰਗ (California Commission on Teaching 
Credentialing) ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹਨ।

ਪ੍ਾਯੋਜਿਤ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ

• ਉਦਯੋਗ-ਸੰਬੰਧਤ ਜਸਖਲਾਈ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਿਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ  
ਯਾਤਰਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਦੱਸ।

• ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਯੋਜਿਤ ਜਸਖਲਾਈ।

• ਰਾਿ ਿਾਂ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸ਼ਜਗਰਦੀ ਜਸਖਲਾਈ।

ਸਵੈ-ਆਯੋਜਿਤ ਜਸਖਲਾਈ

UI ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਦਾਅਵੇਦਾਰ CTB ਲਈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿੇਕਰ ਉਹ ਸਵੈ-ਆਯੋਜਿਤ 
ਜਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ 
ਚੀਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਇਸ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਤਂੋ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਾਂ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ 
ਮਾਰਜਕਟ ਜਵੱਚ ਮੰਗ ਹੈ।

• ਇਹ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਜਤ ਹਫਤਾ ਘੱਤਟੋ-ਘੱਟ 20 ਘੰਤਟੇ 
ਿਾਂ 12 ਜਿਮਾਹੀ ਿਾਂ ਜਤਮਾਹੀ ਇਕਾਈਆਂ)।

• ਇਹ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ ਯੂ.ਐਸ. ਜਸੱਜਖਆ ਜਵਭਾਗ (U.S. Department 
of Education) ਿਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਬਊਰੋ ਫਾਰ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਪੋਸਟਸਕਂੈਡਰੀ 
ਐਿੂਕੇਸ਼ਨ (California Bureau for Private Postsecondary 
Education) ਵੱਲਂੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ।

• ਇਹ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਿਬ ਸਮਂੇ ਜਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਦੋ ਸਾਲ ਤਂੋ ਜਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ)।

• ਇਸ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨੰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ 
ਦਾਅਵੇ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ UI ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੱਧ-ਤਂੋ-ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸਮੱੁਚੇ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੀ 
ਜਮਆਦ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ CTB 
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ 16ਵਂੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਯਮਤ UI ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ 
ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿ-ਜਗੱਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ 
ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਧ-ਤਂੋ-ਵੱਧ ਕੱੁਲ 52 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਸਖਲਾਈ ਲਾਭ (CTB) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ (UI) ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ UI ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਕਾਸ ਜਵਭਾਗ (EDD) ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸਕੂਲ ਿਾਂ 
ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲਂੈਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਿਾਂ ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਸੱਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏ CTB ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ EDD ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਲੱਭਣ, ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ UI 
ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਤਂੋ ਿੋਟ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ। 16ਵਂੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਜਨਯਮਤ UI ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਿਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਲਈ ਪੱੁਿ-ਜਗੱਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ UI 
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਫਜਤਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

EDD ਨੰੂ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੀ ਜਕਸਮ ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਜਦੱਤਤੇ ਜਬਨਾਂ CTB ਜਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
UI ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਜਸਖਲਾਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਸਖਲਾਈ ਲਾਭ
ਫੈਕਟ ਸੀਟ



EDD ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਸਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-866-490-8879 (ਵੌਇਸ) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ/ਿਾਂ ਜਵਕਪਲਕ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। TTY ਵਰਤਂੋਕਾਰ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 'ਤੇ California Relay Service ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹਫਜਤਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਜਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ UI ਲਾਭਾਂ ਤਂੋ ਰਜਹਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ UI ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜਮਆਦ ਜਵੱਚ ਵਾਧੇ ਜਤੰਨ 
ਹਫਜਤਆਂ ਤਂੋ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਿੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਟਊਸਨ, ਜਕਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ

EDD ਜਟਊਸ਼ਨ, ਫੀਸਾਂ, ਜਕਤਾਬਾਂ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਿਾਂ ਆਉਣ-ਿਾਣ ਦੇ ਜਕਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ 
ਿਾਂ ਜਸਖਲਾਈ-ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਜਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਜਕ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਸਖਲਾਈ 
ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਿਸੀ, ਸੰਘੀ, ਿਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਕਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਜਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ 
www.studentaid.ed.gov ‘ਤੇ ਿਾਓ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ ਦਫਾ 1.5 ਜਵੱਚ CTB ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਲਈ 
ਕਨੰੂਨੀ ਪਾਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ। CTB ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.edd.ca.gov/CTB ‘ਤੇ ਿਾਓ।
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