
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਘੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਿਣ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਜਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋਵਰੋ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹਾਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਘੰਜਿਆਂ ਨੰੂ ਘਿਾ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ UI ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। UI ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯਰੋਗ ਹਰੋਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਰੋਗ ਹਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਰੋ, ਕੰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਹਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੋ। ਯਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲਈ, www.edd.ca.gov/Unemployment/
Eligibility.htm ‘ਤੇ ਜਾਓ।   

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਿਣ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਹਫਤੇ ਜਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਂ ਹਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹਰੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਜਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਜਕਸੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ UI ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ:

 ਔਨਲਾਈਨ:
ਆਪਣੇ UI ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ UI OnlineSM ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ www.edd.ca.gov/UI_Online ‘ਤੇ 
ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਜਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ UI ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: 

ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਦਨ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਂ 
ਸਰੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮੰਗਲਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ

 ਫਰੋਨ
ਪ੍ਤੀਜਨਧੀ ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਿਰੋਲ-ਫ੍ੀ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਿੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਦੁਪਜਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਪੈਸੀਜਫਕ ਿਾਈਮ) ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ।

ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ 1-800-300-5616 ਕੈਂਿਰੋਨੀਜ਼ 1-800-547-3506 ਵੀਅਤਨਾਮੀ 1-800-547-2058
ਸਪੈਜਨਸ਼ 1-800-326-8937 ਮੈਂਡਜਰਨ 1-866-303-0706 TTY 1-800-815-9387

 ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਮੇਲ
www.edd.ca.gov/unemployment/Filing_a_Claim.htm ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ UI ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ UI ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰਰੋ।  
ਹਰੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੰਗ ਲਈ, ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਫੈਕਸ ਕਰ ਜਦਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਦੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਜਸੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਜਦਓ।

ਮੈਨੂੰ ਜਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਜ ਹਰੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹਰੋਵੇਗੀ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਤੇ ਗਏ 
ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਲੰਗ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ:

o ਅਖੀਰਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਰੀਖਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ (ਮੇਜਲੰਗ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ) ਅਤੇ ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 
ਵੱਲ ਜਧਆਨ ਜਦੱਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

o ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। 
o ਜਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੱੁਲ ਕਮਾਈ, ਜਜਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
o ਜਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਜਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ (ਮੇਜਲੰਗ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜਮਤੀਆਂ, ਕਮਾਈ 

ਗਈ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ, ਪ੍ਤੀ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਿੇ, ਪ੍ਤੀ ਘੰਿਾ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
o Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance (ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਰੋ ਜਿਸ), ਸਿੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 

8 (ਕੇਵਲ ਪੂਰਵ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ)
o DD 214 Member 4 copy (ਸਦੱਸ 4 ਕਾਪੀ) (ਕੇਵਲ ਪੂਰਵ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ)
o ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਜਰਕਤਾ ਸਜਥਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਜਰਕ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਾਗਜਰਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਮਾਜਣਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਜਵੇਂ ਜਕ ਏਲੀਅਨ ਰਜਜਸਿ੍ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਜਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ 
ਜਮਤੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ)।
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ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਈ ਅਵਧੀ ਹੈ? 
ਸਾਜਰਆਂ ਦਾਅਜਵਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਜਸ ਲਈ ਕਰੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।  ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹਰੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਜਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹਰੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਯਰੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰੋਵੇਗਾ। 

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਰੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ, UI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਜਹਲੇ Continued 
Claim Form, DE 4581 (ਜਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ) ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੇਲ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਵੇਗੀ। ਜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ Notice of Requirement to Register for 
Work, DE 8405 (ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਜਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨਰੋ ਜਿਸ) ਵੀ ਜਮਲੇਗਾ, ਜਜਸ ਜਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ CalJOBSSM, ਕੈਲੀਫਰੋਰਨੀਆ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੇਬਰ ਏਕਸਚੇਂਜ 
ਜਸਸਿਮ ਲਈ ਰਜਜਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਕਹਾ ਹਰੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਜਵੱਚ ਜਕਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਿਾਲਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ। 

ਮੈਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਜਕਵੇਂ ਦੇਵਾਂ?
ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਰੋ ਹਫਜਤਆਂ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ EDD ਨੰੂ ਯਰੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹਰੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਜਹੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ UI ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1-866-333-4606 ‘ਤੇ ਫਰੋਨ ਕਰਕੇ EDD Tele-CertSM ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਮੇਲ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ Continued Claim Form, DE 4581 (ਜਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮ) ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ ਵੀ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.edd.ca.gov/unemployment/Certifying_for_Benefits_Process.htm ਨੰੂ ਦੇਖਰੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ UI ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 1-866-333-4606 ‘ਤੇ UI ਸੈਲਫ-ਸਰਜਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦਨ ਦੇ 
24 ਘੰਿੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਜਵੱਚ ਸੱਤ ਜਦਨ ਉਪਲਬਧ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ।  

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਸ਼ਨ
• UI ਜਵੱਚ ਜਕੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

O ਹਫਤੇਵਾਰ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਜਤਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ ਘੱਿੋਂ-ਘੱਿ $40 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $450 ਹੈ।

• UI OnlineSM ਕੀ ਹੈ?
O UI ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਜਖਅਤ, ਅਤੇ ਸੁਜਵਧਾਜਨਕ 

ਢੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਜਜਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.edd.ca.gov/UI_Online ‘ਤੇ ਜਾਓ।

• ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਜਕਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
O ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ UI ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਵਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਜਫਰ ਆਪਣਾ 

ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਰੋ। ਜਦੋਂ EDD ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਨੰੂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਜਮਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ askedd.edd.ca.gov’ਤੇ EDD ਨੂ ੰਪੁਛੱਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਰੋਏ 
ਜਾ ਂਇਸ ਫਾਰਮ ਦ ੇਜਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਜਦੱਤੇ ਗਏ ਜਕਸ ੇਇੱਕ ਫਰੋਨ ਨਬੰਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਵੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਜਮਾ੍ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ। 

• ਫਰੋਨ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਿਰਜਵਊ ਜਕਉਂ ਜਲੱਤਾ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ?
O ਜੇਕਰ EDD ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੋਨ ਇੰਿਰਜਵਊ ਦੀ ਜਮਤੀ, ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ 

ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਆਪਣੇ ਇੰਿਰਜਵਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਰੋਣ ਜਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹਰੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੋਰ ਸਾਧਨ 
EDD ਜਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਬਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਜਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। America’s Job 
Center of CaliforniaSM (AJCC) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਵੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ, ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ੀ, ਅਨੁਭਵੀ 
ਜਵਅਕਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਵਕਲਾਂਗ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠ ਜਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ • CalJOBSSM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
• ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ • ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ • ਹਰੋਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
• ਿੈਲੀਫਰੋਨਾਂ, ਇੰਿਰਨੈੱਿ, ਜਪ੍ੰਿਰਾਂ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ AJCC ਲੱਭਣ ਲਈ, www.edd.ca.gov/Office_Locator ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-877-US 2 JOBS (1-877-872-5627) ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੇਬਰ 
ਇੰਮਪਲਰੋਇਮੈਂਿ ਐਂਡ ਿ੍ੇਜਨੰਗ ਐਡਜਮਨੀਸਿ੍ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫਰੋਨ ਕਰਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। TTY ਪਹੁੰਚ 1-877-889-5627 ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ।
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