
ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਛੱੁਟ ੀ
ਉਹਨਾ ਂਪਲਾ ਂਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦ ੇਹਨ।

ਅੰਗਿੇਜ਼ੀ 1-877-238-4373
ਸਪੈਰਨਸ਼ 1-877-379-3819
ਕੈਂਟੋਨ ੀਜ਼ 1-866-692-5595
ਵੀਅਤਨਾਮੀ 1-866-692-5596
ਅਿਮੇਰਨਆਈ 1-866-627-1567
ਪੰਜਾਬ ੀ 1-866-627-1568
ਟੈਗਾਲੋਗ 1-866-627-1569
TTY 1-800-445-1312

ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਲੈਣ, ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾ ਂਕਕਸੇ 
ਪ੍ਰਕਤਕਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦ ੇਕਕਸੇ  
Paid Family Leave or State Disability 
Insurance Office (edd.ca.gov/Disability/
Contact_SDI.htm) ਕਿਖ ੇਜਾਓ।

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ: 
CaliforniaPaidFamilyLeave.com

EDD ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕ ੇਦੇਣ ਿਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹ।ੈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਕਿਅਕਤੀਆਂ 
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬੇਨਤ ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਸਹਾਇਕ ਚ ੀਜ਼ਾ,ਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਕਿਕਲਕਪਕ ਫਾਰਮੈਟਾ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 1-866-490-8879 (ਆਿਾਜ਼) 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਕ ੀਤ ੀਆਂ ਜਾਣ ੀਆਂ 
ਚਾਹ ੀਦ ੀਆਂ ਹਨ। TTY ਿਰਤੋਂਕਾਰ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਰ ੀਲੇਅ ਸੇਿਾ ਨੂ ੰ711 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਕੈ ਲ ੀ ਫੋ ਰ ਨ ੀ ਆ ਭੁ ਗ ਤ ਾ ਨ ਸ਼ੁ ਦ ਾ  ਪ ਕ ਰ ਿ ਾ ਰ ਕ ਛੱੁ ਟ ੀ

ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਦੇ 
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਪਲਾਂ 
ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਣ 
ਰ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨੀ ਜੋ 
ਮਾਇਨੇ ਿੱਖਦ ੇਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਛੱੁਟੀ ਬਾਿੇ
ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕ ਛੁੱਟ ੀ (Paid Family Leave) ਦਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾ ਂਪਲਾ ਂਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜ ੋਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ 
ਗੰਭ ੀਰ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਕਬਮਾਰ ਪਕਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿੇਂ ਬੱਚੇ 
ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾ ਂਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਜ ੀ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਚ ਕ ਹੱਸਾ ਲੈਣ 
ਲਈ ਬੈਕਨਕਫਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਛੱੁਟ ੀ  
ਬਾਿ ੇਤੱਥ

• ਅੱਠ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ-ਤਨਖ਼ਾਹ-ਬਦਲੀ ਬੈਕਨਕਫਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
ਛੱੁਟ ੀ ਇੱਕ ੋਿਾਰ ਲੈਣ ੀ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

• ਤੁਹਾਡ ੀ ਹਫਤਾਿਾਰ ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਕਤਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡ ੀ ਸਟੇਟ ਕਡਸਏਕਬਕਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤ ੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਜਸ ਨੂੰ 
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ "CASDI" ਿਜੋਂ ਨੋਟ ਕ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਕਪਛਲੇ 5 
ਤੋਂ 18 ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕ ੀਤ ੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਿ-ੈਇੱਛੁਕ ਯੋਜਨਾ 
ਫੰਡ ਕ ੀਤ ੀ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਕਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦ ੇਪਕਹਲੇ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਕਸੇ ਿ ੀ ਸਮੇਂ ਛੱੁਟ ੀ ਲਈ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਨਾਗਕਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕਥਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਜੇ ਮੇਿਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਵੀਕਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਕੀ 
ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਿ ੇਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ ੰਅਕਧਕਾਰ ਹ:ੈ

• ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ।
• ਬੈਕਨਕਫਟਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡ ੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਕਲਆਂ 'ਤ ੇਅਪੀਲ ਕਰੋ। 

ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਲਈ Appeals (edd.ca.gov/Disability/Appeals.htm) 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂ ੰਛੱਡ ਕ ੇਸਾਰ ੀ ਦਾਅਿਾ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਗੁਪਤ  
ਹੁੰਦ ੀ ਹ।ੈ

ਪੰਨਾ 1 ਕੁੱਲ 2 
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ਮੈਂ ਬੈਰਨਰਫਟਾ ਂਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਰਕਵੇਂ ਦੇਵਾ?ਂ
ਤੁਸ ੀਂ SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online) ਦ ੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕ ਛੱੁਟ ੀ ਦ ੇਬੈਕਨਕਫਟਾ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ।

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂ ੰਪੇਡ ਫੈਕਮਲੀ ਲੀਿ (PFL) ਬੈਕਨਕਫਟ  
(DE 2501F) ਫਾਰਮ ਨੂ ੰਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। File a Paid 
Family Leave Claim by Mail (edd.ca.gov/disability/ 
How_to_File_a_PFL_Claim_by_Mail.htm)।

ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਦ ੇਦਾਅਵੇ
ਆਪਣੇ ਗੰਭ ੀਰ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਕਬਮਾਰ ਪਕਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮੈਡ ੀਕਲ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ੋਕਜਸਨੂ ੰਤੁਹਾਡ ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ੀਕਰਣ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੀਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੂ ੰਉਸ ਪਕਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ੇਿ ੀ ਜਾਣਕਾਰ ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹ ੀਦ ੇਹਨ ਕਜਸਦੀ ਤੁਸ ੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਬੰਧਨ ਦ ੇਦਾਅਵੇ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਸ਼ਤ ੇਨੂ ੰਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤ,ੇ 
ਜਾ ਂਫੋਸਟਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਮਾਨ ਕਿੱਚ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ-ਸੰਬੰਕਧਤ ਕਡਸਏਕਬਕਲਟੀ 
ਬੈਕਨਕਫਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕ ਛੱੁਟ ੀ ਦਾਅਿਾ 
ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਬੰਧਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ 
ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾ-ਸੰਬੰਕਧਤ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾਅਿਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ SDI ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹ ੀਂ ਜਾ ਂਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਿੇਗਾ।

ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਦਾਅਵੇ
ਕਮਕਲਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਦਾਅਕਿਆ ਂਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦ ੇਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ 
ਦ ੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਡ ਐਕਕਟਿ ਕਡਊਟੀ ਜਾ ਂਕਿਰਡ ਐਕਕਟਿ 
ਕਡਊਟੀ ਦ ੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦ ੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸਵ-ੈਇੱਰਛਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿ-ੈਇੱਕਛਤ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੀ 
ਕਿਰੇਜ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ ੀ ਅਤੇ ਬੈਕਨਕਫਟਾ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਬਾਰੇ 
ਹਦਾਇਤਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਕੀ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਿਕ ਛੱੁਟੀ ਨੌਕਿੀ 
ਦੀ ਸੁਿੱਰਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹ?ੈ
ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕ ਛੁੱਟ ੀ ਨੌਕਰ ੀ ਦ ੀ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ 
ਨੌਕਰ ੀ ਦ ੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ ੀਤ ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਸੰਘ ੀ Family and Medical Leave Act (dol.gov/
agencies/whd/fmla)।

• ਕੈਲ ੀਫੋਰਨ ੀਆ ਪਕਰਿਾਰਕ ਹੱਕ ਅਕਧਕਨਯਮ (Family Rights 
Act)। Department of Fair Employment and 
Housing (dfeh.ca.gov)।

• ਨਿਾ ਂਮਾਕਪਆਂ ਦੀ ਛੱੁਟ ੀ ਅਕਧਕਨਯਮ (Parent Leave Act)। 
Department of Fair Employment and Housing 
(dfeh.ca.gov)।

ਛੱੁਟ ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨ ੀ ਦ ੀ ਨ ੀਤ ੀ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਛੱੁਟ ੀ ਲੈਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰਸੂਕਚਤ ਕਰ।ੋ

ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ 
ਪਰਿਵਾਿਕ ਛੱੁਟ ੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ
ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕ ਛੁੱਟ ੀ ਦ ੇਬੈਕਨਕਫਟਾਂ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਇਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ:

• ਇੱਕ ਗੰਭ ੀਰ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਕਬਮਾਰ ਪਕਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਨਿੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਂਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੌਜ ੀ 
ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਚ ਕ ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ੀ ਲਿ।ੋ

• ਸਟੇਟ ਕਡਸਏਕਬਕਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾ ਂਸਟੇਟ ਕਡਸਏਕਬਕਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ 
ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਿ-ੈਇੱਕਛਤ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹੋ।

• ਕਪਛਲੇ 5 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਿੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ $300 ਕਮਾਏ ਹਨ।

• ਆਪਣੀ ਪਕਰਿਾਰਕ ਛੱੁਟ ੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ 41 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 
ਦਾਅਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ।ੋ ਆਪਣੀ ਛੱੁਟ ੀ ਦ ੇਪਕਹਲੇ ਕਦਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦਾਇਰ 
ਨਾ ਕਰ।ੋ

ਬੈਰਨਰਫਟ ਦੀ ਿਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ?
ਬੈਕਨਕਫਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਿਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੀ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਤਮਾਹ ੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਕਤਸ਼ਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ।

Disability Insurance and Paid Family Leave Calculator 
(edd.ca.gov/PFL_Calculator) 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਨਕਫਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾਓ।
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http://edd.ca.gov/SDI_Online
http://edd.ca.gov/disability/How_to_File_a_PFL_Claim_by_Mail.htm
http://edd.ca.gov/disability/How_to_File_a_PFL_Claim_by_Mail.htm
http://dol.gov/agencies/whd/fmla
http://dfeh.ca.gov
http://dfeh.ca.gov
http://dfeh.ca.gov
http://edd.ca.gov/PFL_Calculator



