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ੈਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਣ ਲਈ ਹੈ

DE 1101ID/P Rev. 6 (6-22) (INTERNET)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਟੈਚੋਮੇੇਂਟ(ਟਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰੋ। ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸਮੇ ਿਰੋ। ਕਸਰਫ਼ ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਿਾਲੀ ਕਸਆਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਿਰੋ।
ਹਰੇਿ ਪੰਨੇ ਤੋੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇੀਕਖਆ ਿਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਿ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ ਦੇਰੀ 
ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਿ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮੇਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਵਿਾਸ ਕਵਭਾਗ (EDD) ਨੰੂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਿਰਦੇ ਸਮੇੇਂ ਤੁੋਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਹੋਣਗੇ ਅਤੋੇ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੋੇ/ਜਾਂ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ 'ਤੋੇ ਤੁੋਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੇੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਚੱੋੇ ਅਤੋੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਗਲਤੋ ਕਬਆਨ ਕਦੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਿ ਿੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੋਾਂ ਤੁੋਹਾਡੇ ਤੋੇ 
ਜੁਰਮੇਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

1. ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਰਾਜ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?
ਅਤੋੇ / ਜਾਂ

 ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਿੈਨਡਾ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?

1.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ     ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੌਸ(ਿਸਾਂ) ‘ਤੋੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
 ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ(ਦੇ) ਰਾਜ, ਰਾਜ(ਜਾਂ) ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: 

 ਿੈਨੇਡਾ
2. ਸਮੇਾਕਜਿ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਦੱਤੋਾ ਕਗਆ ਤੁੋਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ

ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?

a) ਜੇ EDD ਨੇ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਇਿੱ EDD ਿਲਾਇੰਟ ਨੰਬਰ (ECN) ਕਨਰਧਾਰਤੋ
ਿੀਤੋਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਹ ECN ਇੱਥੇ ਕਦਓ। (ਇਿੱ ECN ਇੱਿ
9-ਅੰਿਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁਦਾ ਹੈ ਜੋ 999 ਜਾਂ 990 ਤੋੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

2.

a)

2A. ਿੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਿਰੋ ਕਜੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁੋਸੀਂ ਵਰਤੋੋਂ 
ਿੀਤੋੀ ਹੈ।

2A. 

3. ਤੁੋਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ? 3.

5. 

6. 

a)

a)

 ਉਪਨਾਮੇ  
ਪਕਹਲਾ  

 ਕਵਚੋਲਾ ਨਾਮੇ  
4. ਿੀ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁੋਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਿਾਰਡ ਤੋੇ ਕਲਕਖਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ?
a) ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਉਹ ਨਾਮੇ ਕਦਓ ਜੋ ਤੁੋਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਿਾਰਡ ਤੋੇ 

ਕਲਕਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

4.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

a) ਉਪਨਾਮੇ
ਪਕਹਲਾ

 ਕਵਚੋਲਾ ਨਾਮੇ  
5. ਿੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਨਾਮੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚੋੀਬੱਧ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁੋਸੀਂ ਵਰਤੋੇ ਹਨ।

6. ਤੁੋਹਾਡੀ ਜਨਮੇ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਹੈ?   (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)
7. ਤੁੋਹਾਡਾ ਕਲੰਗ ਿੀ ਹੈ? 7.  ਆਦਮੇੀ      ਔਰਤੋ
8. ਤੁੋਹਾਡੀ ਹਲਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੋਰਜੀਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

a) ਤੁੋਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੋਰਜੀਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?

8.  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ      ਸਪੈਕਨਸ਼  ਹੋਰ 

a)  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ      ਸਪਕੈਨਸ਼  ਹੋਰ 

9. ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ ਦੋ ਵਕਰ੍ਹਆਂ ਕਵੱਚੋ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇਾ ਜਾਂ
ਅਪਾਹਜਤੋਾ ਬੀਮੇਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?
a) ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਹਰੇਿ ਕਿਸਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੋੇ ਦਾਅਵਾ(ਦਾਅਵੇ) ਦਾਇਰ ਿੀਤੋੇ 

ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋੋਂ ਨਵੀਨਤੋਮੇ ਤੋਾਰੀਖ਼(ਖ਼ਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੋੀ ਬਣਾਓ।

9.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

  ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼(ਖ਼ਾਂ) (ਕਦਨ/ਮੇਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

  ਅਪਾਹਜਤੋਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼(ਖ਼ਾਂ) (ਕਦਨ/ਮੇਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

- -

- -

- - - -
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ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –            

10. ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤੋਾ ਹੋਇਆ ਇਿੱ ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ?

a) ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਆਪਣਾ
ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ।

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ b-d ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

b) ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤੋਾ ਹੋਇਆ ਇਿੱ
ਪਛਾਣ ਿਾਰਡ ਹੈ?

c) ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ
ਿਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ।

d) ਤੁੋਸੀਂ ਿੰਮੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੋੇ, ਜੇਿਰ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੰਮੇ ਹੈ, ਤੋਾਂ
ਤੁੋਸੀਂ ਿੰਮੇ 'ਤੋੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁਚੰੋਦੇ ਹੋ?

10.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

a) ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੇ:
 ਡ੍ਰ ਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ:
ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ b-d ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

11. –   –   

14. 

b)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

c) ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੇ:
ਪਛਾਣ ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ:

d) ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ:

11. ਤੁੋਹਾਡਾ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?
a) ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਬੋਲੇ਼ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਕਵੱਚੋ ਿਮੇਜ਼ੋਰੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤੋਾ ਹੈ

ਅਤੋੇ ਸੰਚੋਾਰ ਿਰਨ ਲਈ TTY ਜਾਂ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਿਰਦੇ 
ਹੋ, ਤੋਾਂ ਉਕਚੋਤੋ ਬੌਿਸ 'ਤੋੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

a)  TTY (ਕਬਨਾਂ-ਵੌਇਸ)       ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰਲੇ ਸੇਵਾ 

12. ਤੁੋਹਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਿੀ ਹੈ?
(ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਰਾਜ ਅਤੋੇ ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ ਸ਼ਾਮੇਲ ਿਰੋ)

12. ਸੜਿ:      ਅਪਾਰਟਮੇੇਂਟ: 
 ਸ਼ਕਹਰ:  

ਰਾਜ:       ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

13. ਿੀ ਤੁੋਹਾਡਾ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤੋਾ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ ਇਿੱੋ ਹੀ ਹੈ?
a) ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤੋਾ ਦਰਜ ਿਰੋ। (ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਹਰ,

ਰਾਜ, ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ ਅਤੋੇ ਅਪਾਰਟਮੇੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮੇਲ ਿਰੋ।)
ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੋਾ ਇੱਿ ਪੀ.ਓ. ਬੌਿਸ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਇੱਿ ਸੜਿ ਦਾ ਪਤੋਾ ਕਦਓ।

13.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

a) ਸੜਿ:      ਅਪਾਰਟਮੇੇਂਟ:  
 ਸ਼ਕਹਰ:  

ਰਾਜ:       ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

14. ਜੇ ਤੁੋਸੀਂ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵੱਚੋ ਨਹੀਂ ਰਕਹੰਦੇ, ਉਸ ਿਾਉਂਟੀ ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ, ਕਜਸ
ਕਵੱਚੋ ਤੁੋਸੀਂ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ?

15. ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੋੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂੇਹ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋੀਆਂ 'ਚੋੋਂ ਇੱਿ ਤੋੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
 ਗੋਰੇ  ਿਾਲੇ ਕਹਸਪੈਕਨਿ ਨਹੀਂ  ਕਹਸਪੈਕਨਿ
 ਏਸ਼ੀਆਈ  ਅਮੇਰੀਿਨ ਇੰਡੀਅਨ/ਅਲਾਸਿਨ ਮੇੂਲ ਦੇ  ਚੋੀਨੀ
 ਿੰਬੋਕਡਅਨ  ਕਫਲੀਪੀਨੋ  ਹੋਰ ਪੈਸੀਕਫਿ ਆਈਲੈਂਡਰ
 ਗੁਆਮੇੇਨੀਅਨ  ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਰਤੋੀ  ਜਾਪਾਨੀ
 ਿੋਰੀਆਈ  ਲਾਓਸ਼ੀਅਨ  ਸਮੇੋਅਨ
 ਕਵਯਤੋਨਾਮੇੀ  ਹਵਾਈਅਨ  ਮੇੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੋਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ

16. ਿੀ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਅਪਾਹਜਤੋਾ ਹੈ? (ਇੱਿ ਅਪਾਹਜਤੋਾ ਿੋਈ ਸਰੀਰਿ ਜਾਂ ਮੇਾਨਕਸਿ 
ਿਮੇਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਿ ਜਾਂ ਇੱਿ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਗਤੋੀਕਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਫ਼ੀ ਹੱਦ
ਤੋੱਿ ਸੀਕਮੇਤੋ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨਾ, ਆਪਣੇ 
ਹੱਥੀਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨਾ, ਤੁੋਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਕਸੱਖਣਾ, ਜਾਂ 
ਿੰਮੇ ਿਰਨਾ।)

16.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ      ਮੇੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚੋਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ

17. ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਉੱਚੋਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਕਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਬੌਿਸ ਤੋੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।
 ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤੋਾ  ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਕਡਪਲੋਮੇਾ ਜਾਂ GED  ਿੁਝ ਿਾਲਜ ਜਾਂ ਵੋਿੇਸ਼ਨਲ ਸਿੂਲ
 ਐਸੋਸੀਏਟ ਔਫ਼ ਆਰਟਸ  ਬੈਚੋਲਰ ਔਫ਼ ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ  ਮੇਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਿਟਰੇਟ

18. ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਮੇਲਟਰੀ ਤੋੋਂ ਕਰਟਾਇਰਡ ਸੈਕਨਿ ਹੋ? 18.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –            

19. ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੋੇ ਤੋਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੇ ਅਸਥਾਈ ਏਜੰਸੀ, ਇਿੱ ਲੇਬਰ ਠੇਿੇਦਾਰ, ਅਦਾਿਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਕਭਨੇਤੋਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਿ
ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਇੱਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਮੇਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਿ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮੇ ਹੇਠ ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੁੋਹਾਡੀ ਤੋਨਖਾਹ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਹੇਠ ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਹੋ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋੈੱਿ ਸਟੱਬ(ਸਟੱਬਾਂ) ਜਾਂ W-2(s) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚੋਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।
a) ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ ਕਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ।
b) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੇਆਦ (ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ)।
c) ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਿਰੇਕ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹਾਂ।
d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤੋਾਨ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ (ਘੰਟਾਵਾਰ, ਹਫਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ, ਿਕਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪੀਸ ਰੇਟ ਦੱਸੋ)।
e) ਦੱਸੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ।
f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੋੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ।
g) ਜੇਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਿੋਈ ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਵਕਦਅਿ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਉਕਚੋਤੋ "ਹਾਂ/ਨਹੀਂ"

ਬੌਿਸ ਕਵੱਚੋ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ।
ਹਧਆਨ ਹਦਓ:   ਇਹ ਮੇਹੱਤੋਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁੋਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦੇ ਨਾਮੇ(ਨਾਂ) ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋੇ(ਆਂ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੇਆਦ(ਆਂ) ਅਤੋੇ ਉਜਰਤੋਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ 

ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਦੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁੋਹਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਕਵੱਚੋ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮੇਨਜ਼ੂਰ ਿੀਤੋਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ b) ਕਜੰਨਾਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ c)  ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹ d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ?

(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਫ਼ਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ,
ਵਗੈਰਾ।)?

ਨਾਮੇ:  ਤੋੋਂ:   $ 
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:  ਇਸ ਨੰ:  ੂ
ਸੜਿ:  
ਸ਼ਕਹਰ:  
ਰਾਜ:      ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

e) ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ?   ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ       ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੋੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?
g) ਿੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਸਿੂਲ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ:    –    –   

  –    –   

  –    –   

  –    –   

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ b) ਕਜੰਨਾਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ c)  ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹ d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ?
(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਫ਼ਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ,
ਵਗੈਰਾ।)?

ਨਾਮੇ:  ਤੋੋਂ:   $ 
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:  ਇਸ ਨੰੂ:  
ਸੜਿ:  
ਸ਼ਕਹਰ:  
ਰਾਜ:      ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

e) ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ?   ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ       ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?  
g) ਿੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਸਿੂਲ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ:  
a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ b) ਕਜੰਨਾਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ c)  ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹ d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ?

(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਫ਼ਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ,
ਵਗੈਰਾ।)?

ਨਾਮੇ:  ਤੋੋਂ:   $ 
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:  ਇਸ ਨੰੂ:  
ਸੜਿ:  
ਸ਼ਕਹਰ:  
ਰਾਜ:      ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

e) ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ?   ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ       ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?  
g) ਿੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਸਿੂਲ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ:  
a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ b) ਕਜੰਨਾਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ c)  ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹ d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ?

(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਫ਼ਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ,
ਵਗੈਰਾ।)?

ਨਾਮੇ:  ਤੋੋਂ:   $ 
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:  ਇਸ ਨੰੂ:  
ਸੜਿ:  
ਸ਼ਕਹਰ:  
ਰਾਜ:      ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

e) ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ?   ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ       ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?  
g) ਿੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਸਿੂਲ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ:  

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –            

19. ਜਾਰੀ ਿੈ

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ b) ਕਜੰਨਾਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ c)  ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹ d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ?
(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਫ਼ਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ,
ਵਗੈਰਾ।)?

ਨਾਮੇ:  ਤੋੋਂ:   $ 
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:  ਇਸ ਨੰੂ:  
ਸੜਿ:  
ਸ਼ਕਹਰ:  
ਰਾਜ:      ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

e) ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ?   ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ       ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੋੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?  
g) ਿੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਸਿੂਲ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ:    –    –   

  –    –   

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਡਾਿ ਪਤੋਾ b) ਕਜੰਨਾਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ c)  ਿੱੁਲ ਤੋਨਖਾਹ d) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ?
(ਉਦਾਹਰਨ, ਹਫ਼ਤੋਾਵਾਰੀ, ਮੇਹੀਨੇਵਾਰ,
ਵਗੈਰਾ।)?

ਨਾਮੇ:  ਤੋੋਂ:   $ 
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:  ਇਸ ਨੰੂ:  
ਸੜਿ:  
ਸ਼ਕਹਰ:  
ਰਾਜ:      ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  

e) ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ?   ਫੁਲ-ਟਾਈਮੇ       ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ f) ਤੁੋਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?  
g) ਿੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਸਿੂਲ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ:  

20. ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਸਵਾਲ 19 ਕਵੱਚੋ ਸੂਚੋੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ?

20  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਇੱਿ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੋੇ ਸਵਾਲ 19 a-g ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੋੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ 
ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਾਓ।

21. ਜੇਿਰ EDD ਨੂੰ ਪਤੋਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਿੱ ਜਾਇਜ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤੋ ਿਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (ਕਮੇਆਰੀ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਮੇਆਦ)
ਕਵੱਚੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਜਰਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਵਿਲਪਿ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਮੇਆਦ
ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਿਰਿੇ ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਪਤੋ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਾ ਚੋਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

 ਕਮੇਆਰੀ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਮੇਆਦ ਅਤੇੋ ਕਵਿਲਪਿ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਮੇਆਦ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, EDD ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.edd.ca.gov 'ਤੋੇ ਜਾਓ।

21  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

22.  ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋੋਂ ਲੰਬੇ 
ਸਮੇੇਂ ਲਈ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ?
a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮੇ ਦਾ ਿਾਰੋਬਾਰ ਚੋਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ

ਸੀ? (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ  ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਰਾਈ
ਿਲੀਕਨੰਗ, ਉਸਾਰੀ, ਕਿਤੋਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਿਾਨ।)

b)  ਤੁੋਸੀਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਾਂ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ?
c)  ਤੁੋਸੀਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮੇ ਦਾ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?

22. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ:

a)  ਿਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮੇ:

b) ਸਾਲ:   ਮੇਹੀਨੇ: 
c)

23. 

c)  

23.  ਤੁੋਹਾਡਾ ਆਮੇ ਕਿੱਤੋਾ ਿੀ ਹੈ?

24.  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡਾ ਆਮੇ ਿੰਮੇ ਮੌੇਸਮੇੀ ਹੈ?
ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  ਮੇੌਸਮੇ ਆਮੇ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
b)  ਮੇੌਸਮੇ ਆਮੇ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਿਦੋਂ ਖਤੋਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
c)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿੰਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਹਨ?

24.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)
b)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ
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ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਣ ਲਈ ਹੈੈ
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 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀ 

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –            

ਸਭ ਤੋ ਹਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ । ਇਹ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੀ ਵਾਰ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੋੇ ਕਬਨਾਂ ਕਿ ਤੁੋਸੀਂ ਉਸ 
ਨੌਿਰੀ 'ਤੋੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇੇਂ ਲਈ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ, ਤੁੋਸੀਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮੇ, ਜਾਂ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਏਜੰਸੀ, ਲੇਬਰ ਠੇਿੇਦਾਰ, ਅਕਭਨੇਤੋਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਕਭਨੇਤੋਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਿ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਇੱਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਮੇਜ਼ਦੂਰੀ ਇਿੱ ਿਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮੇ 
ਹੇਠ ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੁੋਹਾਡੀ ਤੋਨਖਾਹ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਹੇਠ ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਇਨ-ਹੋਮੇ ਸਪੋਰਕਟਵ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ (IHSS) ਲਈ 
ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਿਕਲਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤੋਿਰਤੋਾ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁੋਸੀਂ ਘਰ-ਕਵੱਚੋ ਸਹਾਇਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁੋਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਹੈ, ਿਾਉਂਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ 
ਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋੈੱਿ ਸਟੱਬ (ਸਟੱਬਾਂ) ਜਾਂ W-2(s) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚੋਾਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਰੀਮਾਈਂਡਰ: ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਿਰਨ ਲਈ, ਕਵਅਿਤੋੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਮੇ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇੇਂ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਿੰਮੇ ਿਰਨਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਤੋੋ ਕਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨੀ ਚੋਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁੋਸੀਂ ਇੱਿ ਿਰਮੇਚੋਾਰੀ ਵਜੋਂ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮੇਲ ਨਾ ਿਰੋ ਜਦੋਂ ਤੋੱਿ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਚੋੋਣਵੀਂ 
ਿਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

25.  ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋ ਹਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਦੀ
ਆਖਰੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਹੈ ?
a)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੰਮੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇੋ ਲਈ ਤੁੋਹਾਡੀ ਿੁੱਲ ਉਜਰਤੋਾਂ ਿੀ ਹਨ?

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ, ਇੱਿ ਹਫ਼ਤੋਾ ਐਤੋਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੋੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਾਪਤੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

b)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋ ਹਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?
c)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋੋ ਕਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਡਾਿ ਪਤੋਾ ਿੀ ਹੈ?

d)  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋੋ ਕਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਭੌਕਤੋਿ ਪਤੋਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਿ
ਪਤੋੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ? (ਇੱਿ ਭੌਕਤੋਿ ਪਤੋਾ ਇੱਿ PO ਬੌਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੜਿ ਦਾ ਪਤੋਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ।)

ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਤੁੋਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋੋ ਕਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਭੌਕਤੋਿ ਪਤੋਾ 
ਿੀ ਹੈ?

e)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋੋ ਕਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਕਤੋਿ ਪਤੋੇ 'ਤੋੇ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?

f)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਉਪਰਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?
g) ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵੱਚੋ ਸੰਖੇਪ ਕਵੱਚੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੋੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ,

ਕਿ ਤੁੋਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋ ਹਪਛਲੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ
ਲਈ ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੋਈ ਵੀ ਅਟੈਚੋਮੇੈਂਟ ਸ਼ਾਮੇਲ
ਨਾ ਿਰੋ।

25.  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

a) $

b) ਨਾਮੇ:
c) ਡਾਿ ਪਤੋਾ:

ਸੜਿ:
ਸ਼ਕਹਰ:
ਰਾਜ:   ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ: 

d)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਭੌਕਤੋਿ ਪਤੋਾ:
ਸੜਿ: 
ਸ਼ਕਹਰ: 
ਰਾਜ:   ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ: 

e) –  –  

f) 

  –  – 

 –  –  

g) ਿਾਰਨ:

26.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਿ ਝਗੜੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤੋਾਲ ਜਾਂ ਤੋਾਲਾਬੰਦੀ ਿਾਰਨ ਕਿਸੇ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ (ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ) ਨਾਲ (ਕਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਕਸੱਧੇ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ) ਿੰਮੇ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ?

26.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਜੇਿਰ ਹਾਂ ਅਤੋੇ ਿੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮੇਲ ਸੀ/ਹੈ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-b ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ: ਜੇਿਰ ਹਾਂ ਅਤੋੇ ਿੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ c-e ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a) ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?

ਨਾਮੇ:
ਫ਼ੋਨ: 

b)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਹੜਤੋਾਲ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
 ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

c) ਕਿੰਨੇ ਿਰਮੇਚੋਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿੰਮੇ ਛੱਡ ਕਦੱਤੋਾ?
d)  ਿੀ ਿਰਮੇਚੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ?  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
e) ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?

ਨਾਮੇ:
 ਫ਼ੋਨ: 
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ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –            

27.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਵਕਦਅਿ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤੋ
ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ ਿਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਜਾਂ ਤੁੋਸੀਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੇੀਦ ਿਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ a-e ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a) ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਵਕਦਅਿ ਸੰਸਥਾ(ਸੰਸਥਾਨਾਂ) ਜਾਂ ਜਨਤੋਿ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਿਾਰੀ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ(ਆਂ) ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ।

b)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਲੌਸ ਏਂਜਕਲਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੂਲ ਕਡਸਕਟ੍ਰਿਟ (LAUSD)
ਲਈ ਏਵਜੀ ਅਕਧਆਪਿ ਹੋ?

c)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱੁਟੀ ਦੀ ਕਮੇਆਦ ਕਵੱਚੋ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੈਿ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ?
d)  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਵਕਦਅਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱੁਟੀ ਦੀ

ਕਮੇਆਦ ਜਾਂ ਔਫ ਟ੍ਰ ੈਿ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਿੰਮੇ 'ਤੋੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ
ਵਾਜਬ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?

e)  ਤੁੋਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਛੱੁਟੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਔਫ਼ ਟਰਿੈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੋੀ
ਤੋਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਹੈ?

27.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲਾਂ a-e ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-f ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  

c) -  -  

a) ਨਾਮੇ:
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:
ਸੜਿ:
ਸ਼ਕਹਰ:
ਰਾਜ:   ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ: 
ਫ਼ੋਨ:  –  –  

 –  –  

ਨਾਮੇ:
ਡਾਿ ਪਤੋਾ:
ਗਲੀ:
ਸ਼ਕਹਰ:
ਰਾਜ:  ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ: 
ਫ਼ੋਨ:

b)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

c)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
d)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਿਦੋਂ?  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

e)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

28.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਿਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ 'ਤੋੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੇੀਦ
ਿਰਦੇ ਹੋ?

28.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

29.  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਨਾਲ ਿੰਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਹੈ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ a ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਿੰਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋਗੇ?

29.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ a ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

30.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇੈਂਬਰ ਹੋ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-f ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  ਤੁੋਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?
b)  ਤੁੋਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨਿ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?
c)  ਤੁੋਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ

ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?
d)  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁੋਹਾਡੇ ਲਈ

ਿੰਮੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ?
e)  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁੋਹਾਡੀ

ਭਰਤੋੀ ਨੰੂ ਿੰਟਰੋਲ ਿਰਦੀ ਹੈ?
f)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਿੰਮੇ ਤੋੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ

ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੋ?

30.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

 
b) (ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ "0" ਦਰਜ ਿਰੋ।)

d)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

e)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

f)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
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ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-g ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

c)  

 –  –  

          

31.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵੱਚੋ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ
ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਕਵੱਚੋ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ a-g ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

a) ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੋੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਹੈ?

b)  ਮੇੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਾਪਤੋੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਿੀ ਹੈ?

c) ਸਿੂਲ ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?

d) ਸਿੂਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?

e)  ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਦਨ ਅਤੋੇ ਘੰਟੇ ਸਿੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਜਾਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?

f)  ਿੀ ਤੁੋਹਾਡਾ ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇ ਸੈਿਸ਼ਨ f ਕਵੱਚੋ ਸਚੂੋੀਬੱਧ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਾਂ ਕਵੱਚੋੋਂ ਇੱਿ ਦੁਆਰਾ ਅਕਧਿਾਰਤੋ ਜਾਂ ਫੰਕਡਡ ਹੈ?

 ਹਧਆਨ ਹਦਓ:   ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੇਨਜ਼ੂਰਸੁ਼ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ਪ 
ਕਸਖਲਾਈ ਕਵੱਚੋ ਹੋ, ਤੋਾਂ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਰੰਤੋਰ ਦਾਅਵੇ 
ਫਾਰਮੇ, DE 4581, ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਹਫ਼ਤੋੇ(ਕਤੋਆਂ) ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਕਸਖਲਾਈ ਮੇੁਿੰਮੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਡਾਿ  
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚੋਾਹੀਦਾ ਹੈ।

g) ਜੇ ਤੁੋਹਾਡੇ ਿੋਲ ਨੌਿਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁੋਹਾਡੇ ਆਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਵੱਚੋ ਨੌਿਰੀ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਾਂ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਸਿੂਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦਨ ਅਤੋੇ ਘੰਟੇ ਤੁੋਹਾਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਸਮੇਾਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਤੋੋਂ ਰੋਿਦੇ ਹੋ?

31.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

a)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

b)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

d)  ਫ਼ੋਨ:

e)  ਕਦਨ ਅਤੋੇ ਘੰਟੇ:

f)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਕਸਰਫ਼ ਇੱਿ ਬਿੌਸ 'ਤੇੋ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

ਵਰਿਫੋਰਸ ਇਨਵੈਸਟਮੇੈਂਟ ਐਿਟ (WIA)
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਸਖਲਾਈ ਪੈਨਲ (ETP)
ਵਪਾਰ ਸਮੇਾਯੋਜਨ ਸਹਾਇਤੋਾ (TAA)

 ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੱਕਚੋਆਂ ਲਈ ਿੰਮੇ ਦੇ ਮੇੌਿੇ ਅਤੋੇ ਕਜ਼ੰਮੇੇਵਾਰੀ (CalWORKS)
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਕਨਤੋ ਅਪ੍ਰੈਂਕਟਸਕਸ਼ਪ
ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਤੋਰਾ ਪੱਧਰ
ਉਪਰੋਿਤੋ ਕਵੱਚੋੋਂ ਿੋਈ ਨਹੀਂ

g)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

32.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਵੱਚੋ ਤੁੋਰਤੰੋ ਫੱੁਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ?

a) ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁੋਸੀਂ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।

32.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

a)  ਕਵਆਕਖਆ:

33.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਵੱਚੋ ਤੁੋਰਤੰੋ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ?

a) ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁੋਸੀਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮੇ ਿੰਮੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।

33.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

a)  ਕਵਆਕਖਆ:

34.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੇਤੋਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁੋਹਾਡਾ ਆਪਣਾ
ਿਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਿ ਸਤੁੋੰਤੋਰ ਠੇਿੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਿੰਮੇ ਿਰਦੇ ਹੋ।)

34.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

35.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਤੋੋਂ ਕਿਸੇ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਿੱਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਿ-
ਹੋਲਡਰ ਹੋ?

a) ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਅਤੋੇ ਆਪਣਾ ਕਸਰਲੇਖ ਜਾਂ ਸਕਥਤੋੀ ਸ਼ਾਮੇਲ
ਿਰੋ।

35.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

a) ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮੇ:

 ਕਸਰਲੇਖ/ਅਹੁਦਾ:

36.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਇੱਿ ਚੋੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤੋਿ ਅਕਧਿਾਰੀ ਜਾਂ
ਰਾਜਪਾਲ-ਮੁੇਿਤੋ ਕਨਯੁਿਤੋ ਕਵਅਿਤੋੀ ਦੇ ਤੋੌਰ ਤੋੇ ਸੇਵਾ ਿੀਤੋੀ ਸੀ?

36.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ



12 ਚੋੋਂ  8 ਪੰਨਾ

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਣ ਲਈ ਹੈੈ

DE 1101ID/P Rev. 6 (6-22) (INTERNET)

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ: – – 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ a ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

b) 

e) 

a)  

a)  
 –  –  

c)

     

37.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ a ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਿ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ 38 'ਤੋੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ b-f ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

b) ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?
c)  ਿੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੋੀ ਦੇ ਿੰਮੇ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੋੇ ਅਧਾਰਤੋ ਹੈ?
d)  ਿੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਿੱ ਤੋੋਂ ਵੱਧ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਿੀਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
e) ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵੱਚੋ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ(ਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?

f)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 18 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਲਈ ਿੰਮੇ
ਿੀਤੋਾ ਹੈ?

37.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

a)   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ 38 'ਤੋੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ b-f ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

c)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
d)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

f)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

38.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਅਗਲੇ 12 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚੋ ਿੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰੋਗੇ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-b ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a) ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ(ਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਮੇ ਿੀ ਹੈ?

b) ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਦੋਂ ਕਮੇਲੇਗੀ?

38.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਜੇ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-b ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

  

b)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)
 (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

39.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਿਾਕਮੇਆਂ ਦਾ ਮੇੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰਨ
ਦੀ ਉਮੇੀਦ ਿਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-d ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a) ਬੀਮੇਾ ਿੈਰੀਅਰ ਿੌਣ ਹੈ?
b) ਬੀਮੇਾ ਿੈਰੀਅਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ?
c)  ਿੇਸ ਨੰਬਰ ਿੀ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਪਤੋਾ ਹੋਵੇ?
d)  ਤੁੋਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਤੋਾਰੀਖ਼ਾਂ ਿੀ ਹਨ, ਜੇਿਰ ਪਤੋਾ ਹੋਵੇ?

39.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-d ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

b)  ਫ਼ੋਨ:

d) ਤੋੋਂ : __________________________________ (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)
 ਤੋੱਿ :   (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

40.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਪਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਤੋੋਂ, ਿੋਈ ਭੁਗਤੋਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿੀਤੋੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੇੀਦ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੇਮੇੀ ਤੋਨਖਾਹ   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ
ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ? (ਉਦਾਹਰਨ: ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਤੋਨਖਾਹ, ਅਵਿਾਸ਼ ਦੀ ਤੋਨਖਾਹ, ਕਵਛੋੜੇ ਦੀ ਤੋਨਖਾਹ, ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਤੋਨਖਾਹ, ਆਕਦ)

ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸੈਿਸ਼ਨ A-D ਕਵੱਚੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਇਿੱਮੇੁਸ਼ਤੋ ਭੁਗਤੋਾਨ ਦੇ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤੋਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਸੈਿਸ਼ਨ A-C ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰੋ (ਸੈਿਸ਼ਨ C ਕਵੱਚੋ,
ਇਿਮੇੁਸ਼ਤੋ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ)।

A.
ਭੁਗਤੋਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮੇ

(ਉਦਾਹਰਨ: ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੀ ਤੋਨਖਾਹ)

B.
ਭੁਗਤੋਾਨ ਦੀ ਰਿਮੇ

(ਉਦਾਹਰਨ: $600)

C.
ਇਸ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਤੋੋਂ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ

(ਤੋਾਰੀਖ਼: ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

ਡੀ.
ਇਸ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਤੋੱਿ ਭੁਗਤੋਾਨ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ

(ਤੋਾਰੀਖ਼: ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)



12 ਚੋੋਂ  9 ਪੰਨਾ

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਣ ਲਈ ਹੈੈ

DE 1101ID/P Rev. 6 (6-22) (INTERNET)

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਰਜ਼ੀ 

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

41A.    ਸਥਾਈ ਕਨਵਾਸੀ ਿਾਰਡ (I-551)

41B.    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਮੇਾਣੀਿਰਨ ਿਾਰਡ (I-766)੍ਰ

41C.    ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯਾਤੋਰਾ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ (I-571)

          

41.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਅਮੇਰੀਿੀ ਨਾਗਕਰਿ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ?
ਜੇਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲ a ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:
a)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਯੂਨਾਈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕਸਟੀਜ਼ਨਕਸ਼ਪ ਐਂਡ ਇਮੇੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਵਕਸਜ਼

(USCIS, ਪਕਹਲਾਂ INS ਦੇ ਨਾਮੇ ਤੋੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਨਾਲ
ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੋ ਅਤੋੇ ਸੰਯਿੁਤੋ ਰਾਜ ਅਮੇਰੀਿਾ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਲਈ 
ਅਕਧਿਾਰਤੋ ਹੋ?

b)  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 19 ਮੇਹੀਕਨਆਂ ਤੋੋਂ ਸੰਯੁਿਤੋ ਰਾਜ ਅਮੇਰੀਿਾ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ
ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਨੂੰਨੀ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਹੱਿਦਾਰ ਹੋ?

41.  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

a)   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

b)  ਹਾਂ      ਨਹੀਂ

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹਦੱਤੇ ਸਵਾਲ "a" ਦਾ ਜਵਾਬ "ਿਾਂ" ਹਵੱਚ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੇਠਾਂ 41A ਤੋਂ 41H ਹਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ USCIS ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ 
ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।

41A.    ਸਥਾਈ ਕਨਵਾਸੀ ਿਾਰਡ (I-551)
1) ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਸਥਾਈ ਕਨਵਾਸੀ ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ (CARD#)

ਹਧਆਨ ਹਦਓ:  ਿਾਰਡ# ਿਾਰਡ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁੋਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ, 
ਜਨਮੇ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਅਤੋੇ ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋਾ ਕਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ (EXP)

1) A #
ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋੋਂ 9 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ
ਿਰੋ।

2) 
ਿਾਰਡ# 13 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। 10 ਸਕੰਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਵਰਣਮੇਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ 
ਦਾਖਲ ਿਰੋ। ਜੇਿਰ ਤੁੋਹਾਡਾ ਮੇੌਜੂਦਾ ਿਾਰਡ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1997 ਤੋੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੋਾ ਕਗਆ ਸੀ, 
ਤੋਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾੱਲ੍ਹ ੀ ਛੱਡ ਕਦਓ।

3) (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

41B.    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਮੇਾਣੀਿਰਨ ਿਾਰਡ (I-766)
1) ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

1) A #
ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋੋਂ 9 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

41C.    ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯਾਤੋਰਾ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ (I-571)
1) ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

1) A#
ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋੋਂ 9 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2) (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

41D.    ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਿਾਰਡ (I-94)

41E.    ਦਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਕਮੇਟ (I-327)ੁ

41F.    ਕਮੇਆਦ ਖਤੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

41G.    ਕਮੇਆਦ ਖਤੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਵਚੋ ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਿਾਰਡ (I94)ੱ

41H.    ਹੋਰ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ (ਸੈਿਸ਼ਨ A ਤੋੋਂ G ਕਵਚੋ ਸੂਚੋੀਬੱਧ ਨਹੀਂ)ੱ

4) ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

          

41D.    ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਿਾਰਡ (I-94)
1) ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

2) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

1) 
ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

41E.    ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਕਮੇਟ (I-327)
1) ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

1) A#
ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋੋਂ 9 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

41F.    ਕਮੇਆਦ ਖਤੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ
1) ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

2) ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ

3) ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ

4) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

1) 
ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2) 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੋੋਂ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮੇ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ 
ਿੋਨੇ 'ਤੋੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3) 
ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ 8 ਸਕੰਖਆਤੋਮੇਿ ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ।

4)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

41G.    ਕਮੇਆਦ ਖਤੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਵੱਚੋ ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ 
ਕਰਿਾਰਡ (I94) 

1) ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

2) ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ

3) ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ

4) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

1) 
ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2) 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੋੋਂ 12 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮੇ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ 
ਿੋਨੇ 'ਤੋੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3) 
ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ 8 ਸਕੰਖਆਤੋਮੇਿ ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ।

4)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)

41H.    ਹੋਰ ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ (ਸੈਿਸ਼ਨ A ਤੋੋਂ G ਕਵੱਚੋ ਸੂਚੋੀਬੱਧ ਨਹੀਂ)
1) ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

3) ਕਮੇਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼

4) ਦਸਤੋਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

1) A#
ਏਲੀਅਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋੋਂ 9 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

2) 
ਆਗਮੇਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅਿੰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੇੀ ਹੈ। ਕਸਰਫ਼ ਸੰਕਖਆਤੋਮੇਿ ਅੰਿ ਦਾਖਲ ਿਰੋ।

3)  (ਮੇਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ)
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DE 1101ID/P Rev. 6 (6-22) (INTERNET)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:                   –             –                         

ਆਪਦਾ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਰਕ ਫਾਰਮ (DUA) - ਅਟੈਚਮੈਂਟ D

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰੋ ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦਾ ਿਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁੋਸੀਂ DUA ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹੋ:

1.  ਿੀ ਤੁੋਸੀਂ ਿੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਵੱਚੋ ਇੱਿ ਹਾਲ ਕਵੱਚੋ ਹੀ ਆਈ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਸੱਧੇ  
ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਭੂਚੋਾਲ, ਹੜ੍ਹ, ਕਚੱੋਿੜ, ਜੰਗਲ ਦੀ  
ਅੱਗ, ਆਕਦ?

ਜੇਿਰ ਹਾਂ:

a) ਆਪਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ।

b) ਆਪਦਾ ਵੇਲੇ, ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸ ਿਾਉਂਟੀ ਕਵੱਚੋ ਰਕਹੰਦੇ ਸੀ?

c) ਆਪਦਾ ਵੇਲੇ, ਤੁੋਸੀਂ ਕਿਸ ਿਾਉਂਟੀ ਕਵੱਚੋ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?

d) ਆਪਦਾ ਵੇਲੇ, ਿੀ ਤੁੋਹਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦਾ ਵਾਲੇ ਖਤੇੋਰ ਕਵੱਚੋੋਂ 
ਲੰਘਣ ਦੀ ਤੁੋਹਾਡੀ ਲੋੜ ਿਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ?

 ਜੇਿਰ ਹਾਂ:

ਆਪਦਾ ਵਾਲੀ ਿਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਿਾਉਂਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੋ ਜੋ ਤੁੋਹਾਡੀ ਨੌਿਰੀ 
ਤੋੱਿ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਿਦੇ ਹਨ।

e) ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋੀਆਂ ਚੋੀਜ਼ਾਂ ਚੋੋਂ ਉਸ ‘ਤੋੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁੋਹਾਡੇ 'ਤੋੇ ਸਭ ਤੋੋਂ 
ਵਧੀਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

f) ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਉਪਰੋਿਤੋ ਆਈਟਮੇ e1 ਜਾਂ e3 ਨੰੂ ਚੋੁਕਣਆ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੁੋਸੀਂ 
ਆਪਦਾ ਤੋੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਿੰਮੇ ਿੀਤੋਾ ਸੀ?

g) ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਉਪਰੋਿਤੋ e3 ਜਾਂ e4 ਦੀ ਚੋੋਣ ਿੀਤੋੀ ਹੈ ਤੋਾਂ ਸੰਖੇਪ ਕਵੱਚੋ 
ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੋਬਾਹੀ ਨੇ ਤੁੋਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 
ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦੀ ਤੁੋਹਾਡੀ ਯੋਗਤੋਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤੋ ਿੀਤੋਾ ਹੈ।

h) ਤੁੋਹਾਡੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭੌਕਤੋਿ (ਸਥਾਨਿ) ਪਤੋਾ ਿੀ ਹੈ?

1.   ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 

ਜੇਿਰ ਹਾਂ, ਤੋਾਂ ਸਵਾਲਾਂ a-d ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਓ:

a)  

b)  

c)  

d)  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

  
  
  

e) 1)   ਇੱਿ ਅਕਜਹਾ ਿਰਮੇਚੋਾਰੀ ਜੋ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਸੱਧੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ ਅਸਮੇੱਰਥ ਹੈ।

 2)   ਇੱਿ ਅਕਜਹਾ ਕਵਅਿਤੋੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤੋਾ ਨਾਲ ਿੰਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਰਧਾਕਰਤੋ ਸੀ, 
ਪਰ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਸੱਧੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ ਅਸਮੇੱਰਥ ਕਰਹਾ/ਰਹੀ।

 3)   ਇੱਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕਵਅਿਤੋੀ ਜੋ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਸੱਧੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ 
ਅਸਮੇੱਰਥ ਹੈ।

 4)    ਇੱਿ ਅਕਜਹਾ ਕਵਅਿਤੋੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ/ਦੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਸੱਧੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੰਮੇ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ ਅਸਮੇੱਰਥ ਕਰਹਾ/ਰਹੀ।

 5)   ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੋੀ ਜੋ ਆਪਦਾ ਦੇ ਨਤੋੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੇੁੱਕਖਆ ਬਣ ਕਗਆ/ਗਈ।

f)  

g)  
  
  

h) ਸੜਿ:   
 ਸ਼ਕਹਰ:   
 ਰਾਜ:    ਕਜ਼ਪ ਿੋਡ:  
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DE 1101ID/P Rev. 6 (6-22) (INTERNET)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –            

ਇਸ ਪੇਜ ਨੰੂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਨਾ ਕਰੋ

ਤੁਿਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬਹਮਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ

ਸੰਪੂਰਨਤੋਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋੰਗੀ ਤੋਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇੀਕਖਆ ਿਰਨਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਿ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁੋਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਿਰਨ ਕਵੱਚੋ ਦੇਰੀ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮੇਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਹਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:

 ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋੇ ਪਤੇੋ 'ਤੋੇ: EDD
PO Box 989738
West Sacramento, CA 95798-9738

ਹਧਆਨ ਹਦਓ: ਵਾਧੂ ਡਾਕ-ਹਟਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।

ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੋੇ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ: 1-866-215-9159

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ ਹਦੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ ਲਈ 10 ਹਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਦਓ।  ਤੁੋਸੀਂ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇਾ (UI) ਦਾਅਕਵਆਂ ਦੀ 
ਸਮੇੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਿਰੋਗੇ। ਜੇਿਰ ਤੁੋਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮੇ੍ਹਾਂ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼ ਤੋੋਂ 10 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿੋਈ UI ਦਾਅਵਾ ਸਮੇੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੋ ਨਹੀਂ ਿੀਤੋੀ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੋੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ 
ਨੰਬਰਾਂ ਕਵੱਚੋੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਿ 'ਤੇੋ ਿਾੱਲ ਿਰੋ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1-800-300-5616 ਸਪੈਕਨਸ਼ 1-800-326-8937 ਮੇੈਂਡਕਰਨ 1-866-303-0706

TTY (ਕਬਨਾਂ-ਵੌਇਸ) 1-800-815-9387 ਿੈਂਟੋਨੀਜ਼ 1-800-547-3506 ਵੀਅਤੋਨਾਮੇੀ 1-800-547-2058

ਦਰਜ ਿਰਨ ਦੀ ਤੋਾਰੀਖ਼:  ਡਾਿ ਜਾਂ  ਫੈਿਸ ਦੁਆਰਾ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਰਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖੋ
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