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EDD ਦੇ ਟੇਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1-800-300-5616
ਸਪੈਨਨਸ਼ 1-800-326-8937
ਕੈੈਂਟੋਨੀਜ਼ 1-800-547-3506
ਮੈੈਂਡਾਨਰਨ 1-866-303-0706
ਵੀਅਤਨਾਮੈੀ 1-800-547-2058
TTY 1-800-815-9387

ਨਸਰਫ਼ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:  000000000000

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (01 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਨਮੈੂਨਾ ਇੰਕੈ. ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਫ਼ਤੇ(ਨਤਆਂ) ਲਈ $00.00 ਦੀ ਕੈਮੈਾਈ ਕੈੀਤੀ ਿੈ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ 
ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੈਰਦਾ ਿੈ – ਨਿਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ 
ਕੁੈੱਲ ਕੈਮੈਾਈ ਦਾ ਪਨਿਲਾ $25 ਿਾਂ 25% (ਿੋ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ) ਨੰੂ ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਨਿੀਂ 
ਨਗਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਕੈਮੈ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਰਕੈਮੈ ਨਵੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (06 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੱਕੈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ $00.00 ਿਰ 
ਿਫ਼ਤੇ ਨਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕੈਮੈ ਕੈਮੈਾਈ ਿੈ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 
ਕੈਰਦਾ ਿੈ - ਨਿਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰੈਮੈ ਕੈੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਕੱੁੈਲ ਕੈਮੈਾਈ ਦਾ ਪਨਿਲਾ $25 ਿਾਂ 25% (ਿੋ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ) ਨੰੂ ਉਸ 
ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਨਗਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਕੈਮੈ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ 
ਦੀ ਰਕੈਮੈ ਨਵੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (06 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੱਕੈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ $00.00 ਿਰ 
ਿਫ਼ਤੇ ਨਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕੈਮੈ ਕੈਮੈਾਈ ਿੈ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 
ਕੈਰਦਾ ਿੈ - ਨਿਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰੈਮੈ ਕੈੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਕੱੁੈਲ ਕੈਮੈਾਈ ਦਾ ਪਨਿਲਾ $25 ਿਾਂ 25% (ਿੋ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ) ਨੰੂ ਉਸ 
ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਨਗਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਕੈਮੈ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ 
ਦੀ ਰਕੈਮੈ ਨਵੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (01 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਪਨਿਲਾ ਮੈੱਧ ਉਪਨਾਮੈ
123 ਨਮੈੂਨਾ ਸੜਕੈ
ਨਮੈੂਨਾ ਸ਼ਨਿਰ CA 00000-0000

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵਕੈਾਸ ਨਵਭਾਗ
UI CENTER ਨਮੈੂਨਾ ਸ਼ਨਿਰ
PO BOX 00000
ਨਮੈੂਨਾ ਸ਼ਨਿਰ CA 00000-0000

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਨਟਸ

ਡਾਕੈ ਨਾਲ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ
ਫਾਇਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ   ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ

CU
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ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ $00.00 ਨਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕੈਮੈ ਕੈਮੈਾਈ ਿੈ। 
ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੈਰਦਾ ਿੈ - ਨਿਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈੰਮੈ 
ਕੈੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਕੱੁੈਲ ਕੈਮੈਾਈ ਦਾ ਪਨਿਲਾ $25 ਿਾਂ 25% (ਿੋ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ) ਨੰੂ ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ 
ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਨਗਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਕੈਮੈ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਰਕੈਮੈ ਨਵੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (06 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੱਕੈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ $00.00 ਿਰ 
ਿਫ਼ਤੇ ਨਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕੈਮੈ ਕੈਮੈਾਈ ਿੈ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 
ਕੈਰਦਾ ਿੈ - ਨਿਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰੈਮੈ ਕੈੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਕੱੁੈਲ ਕੈਮੈਾਈ ਦਾ ਪਨਿਲਾ $25 ਿਾਂ 25% (ਿੋ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ) ਨੰੂ ਉਸ 
ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਨਗਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਕੈਮੈ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ 
ਦੀ ਰਕੈਮੈ ਨਵੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (06 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੱਕੈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ $00.00 ਿਰ 
ਿਫ਼ਤੇ ਨਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕੈਮੈ ਕੈਮੈਾਈ ਿੈ। ਇਸਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 
ਕੈਰਦਾ ਿੈ - ਨਿਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰੈਮੈ ਕੈੀਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਕੱੁੈਲ ਕੈਮੈਾਈ ਦਾ ਪਨਿਲਾ $25 ਿਾਂ 25% (ਿੋ ਵੀ ਵੱਧ ਿੋਵੇ) ਨੰੂ ਉਸ 
ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੈਰਨ ਵੱਲ ਨਿੀਂ ਨਗਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਬਚੀ ਿੋਈ ਰਕੈਮੈ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੀਆਂ 
ਦੀ ਰਕੈਮੈ ਨਵੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1252 ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸਮੈਾਪਤ 
ਿੋਣ ਵਾਲੇ (06 ਿਫਤੇ) ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੈੰਮੈ ਕੈੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੱਕੈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ $00.00 ਿਰ 
ਿਫ਼ਤੇ ਨਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕੈਮੈ ਕੈਮੈਾਈ ਿੈ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1279 ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੈਰਦਾ ਿੈ – ਕੈੋਈ ਨਵਅਕੈਤੀ ਉਸ ਿਫ਼ਤੇ ਨਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਿੇਕੈਰ ਉਿ ਕੋੈਈ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੀਂ ਕੈਰਦਾ ਿਾਂ ਕੈਰਦੀ ਿਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੈੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈੰਮੈ ਕੈਰਦਾ ਿਾਂ ਕੈਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੈੋਲ ਬਿੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕੈਮੈਾਈ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੈਾ ਕੈੋਡ ਦੇ ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1257A ਦੇ ਤਨਿਤ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੈਰਦੇ ਿੋਏ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਨਿੀਂ ਿੋ, ਿਦੋਂ ਤਕੱੈ ਨਕੈ ਤੁਸੀਂ 15 ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਨਵੱਚੋਂ ਿਰ ਇੱਕੈ ਲਈ ਕੈੋਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਨਿੀਂ ਕੈਰਦ,ੇ ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ  
ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ।

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤਕੱੈ ਖਤਮੈ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੈਰਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੈੀਤੀ 
ਸੀ ਨਕੈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈੋਲ ਕੈੋਈ ਕੈੰਮੈ ਿਾਂ ਕੈਮੈਾਈ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਪਲਬਧ ਿਾਣਕੈਾਰੀ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕੈਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਭਾਗ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਨਗਆ ਿੈ ਨਕੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 
ਫਾਇਦੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕੈਰਦੇ ਿੋ। ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1257A ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੈਰਦਾ ਿੈ – ਕੈੋਈ ਨਵਅਕੈਤੀ ਅਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ 
ਿੇਕੈਰ ਉਿ ਿਾਣ ਬੁੱਝ ਕੈੇ ਕੈੋਈ ਗਲਤ ਨਬਆਨ ਨਦੰਦਾ ਿਾਂ ਨਦੰਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਨਧਤ ਿਾਣਕੈਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕੈ ਕੈੇ ਰੱਖਦਾ/ਰੱਖਦੀ ਿੈ। 
ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1260D ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੈਰਦਾ ਿੈ –ਸੈਕੈਸ਼ਨ 1257A ਦੇ ਤਨਿਤ ਅਯੋਗ ਕੈੋਈ ਨਵਅਕੈਤੀ 5 ਤੋਂ 15 ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਤੱਕੈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ 
ਅਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਿੇਕੈਰ ਫਾਇਦੇ ਗਲਤ ਨਬਆਨੀ ਿਾਂ ਿਾਣਕੈਾਰੀ ਨਾ ਨਦੱਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਅਦਾ ਕੈੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨਵਅਕੈਤੀ ਦਾ ਿਰ ਿਫ਼ਤੇ ਨੰੂ 
ਕੈਵਰ ਕੈਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੈਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਇੱਕੈ ਨਨਰੰਤਰ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮੈ ਿਮੈ੍ਹਾਂ ਕੈਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੈੀ 
ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈੋਈ ਫਾਇਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਿਦੋਂ ਤੱਕੈ ਨਕੈ ਇਿ ਨਕੈਸੇ ਪਨਿਲਾ ਂ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ ਿੋ। ਨਕੈਸੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੈੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿੀਂ 
ਿਟਾਉਂਦੀ ਿੈ।

ਅਪੀਲ:

ਿੇਕੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਾਂ ਨਕੈਸੇ ਨਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਨਿਮੈਤ ਨਿੀਂ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੈਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕੈਾਰ ਿੈ।
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ਅਪੀਲ ਕੈਰਨ ਲਈ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੇਠ ਨਲਖੇ ਸਭ ਕੁੈਝ ਕੈਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੈੀ ਿਨ:

A. ਨੱਥੀ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮੈ (DE 1000M) ਨੂੰ ਭਰੋ ਿਾਂ ਇੱਕੈ ਨਚੱਠੀ ਨਲਖੋ ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਨਕੈਿਾ ਨਗਆ ਿੈ ਨਕੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਖਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੈਰਨਾ 
ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ। ਿੇਕੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੈਰਨ ਲਈ ਨਚੱਠੀ ਨਲੱਖਦੇ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਾਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਦਓ ਨਕੈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਨਿਮੈਤ ਨਕੈਉਂ ਨਿੀਂ 
ਿੋ। ਨਵਭਾਗ ਕੈੋਲ ਸਬਨਮੈਟ ਕੈੀਤੇ ਗਏ ਿਰੇਕੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨਸਕੈਯੂਨਰਟੀ ਨੰਬਰ ਨਲੱਖੋ। (ਨਸਰਲੇਖ 22, ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈੋਡ ਔਫ਼ 
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ (CCR), ਸੈਕੈਸ਼ਨ 5008)।

B. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ DE 1000M ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਨਚੱਠੀ ਭੇਿੋ।

C. ਇਸ ਨੋਨਟਸ ਦੀ ਮੈੇਲ ਕੈਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤੀਿ (30) ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਾਂ ਮੈਿੀਨਾ/ਨਦਨ/ਸਾਲ ਤੱਕੈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੈਰੋ।

ਤੁਿਾਡੀ ਿੈਂਡਬੁੱਕੈ, "ਫਾਇਨਦਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱੈ ਗਾਈਡ," ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕੈਾਰੀ ਨਦੰਦੀ ਿੈ। ਿੇਕੈਰ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈੋਲ ਿੈਂਡਬੁੱਕੈ ਨਿੀਂ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ WWW.EDD.CA.GOV 'ਤੇ ਿਾ ਕੈੇ ਿੈਂਡਬੁੱਕੈ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕੈਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਮੈੰਗਵਾ ਸਕੈਦੇ ਿੋ। ਇੱਕੈ 
ਿੈਂਡਬੁੱਕੈ ਮੈੰਗਵਾਉਣ ਲਈ, WWW.EDD.CA.GOV/FORMS 'ਤੇ ਿਾਓ, ਫਾਰਮੈ ਲੋਕੈੇਟਰ ਨਵੱਚ ਪ੍ਰਕੈਾਸ਼ਨ ਨੰਬਰ "DE 1275A" ਦਾਖਲ 
ਕੈਰੋ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਦੱਤੀਆਂ ਨਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੈਰੋ।

ਅਪੀਲ ਦੀ ਿਾਣਕੈਾਰੀ:

ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈੇਸ ਦੀ ਸਮੈੀਨਖਆ ਕੈੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਿੇਕੈਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕੈੋ ਨਿਿਾ ਰਨਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਨਵਭਾਗ ਤੁਿਾਡੀ 
ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿੇਗਾ। ਿੇਕੈਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਨਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕੈਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੈਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮੈਲ ਕੈਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੈੀ ਕੈਾਨੂੰਨ ਿੱਿ ਇਿ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕੈਰੇਗਾ ਨਕੈ ਕੈੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈੋਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੈਾਰਨ ਮੈੌਿੂਦ ਸੀ। ਿੇਕੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੈੀ ਕੈਾਨੰੂਨ ਿੱਿ ਇਿ 
ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕੈਰਦਾ ਿੈ ਨਕੈ ਤੁਿਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਿਮੈ੍ਹਾ ਕੈਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਕੈੋਲ ਕੈੋਈ ਚੰਗਾ ਕੈਾਰਨ ਮੈੌਿੂਦ ਨਿੀਂ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿ 
ਕੈਰ ਨਦੱਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।

ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਿਾਨੂੰ ਤੁਿਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੈੇਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕੈ ਨਚੱਠੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਨਕੈਨਰਆਵਾਂ ਦੀ 
ਨਵਆਨਖਆ ਕੈਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੈ ਪੈਂਫਲੈਟ ਭੇਿੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੈੀ ਕੈਾਨੂੰਨ ਿੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੈਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਕੱੈ  
ਫੈਸਲਾ ਿਾਰੀ ਕੈਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋੈਈ ਨੁਮੈਾਇੰਦਾ ਿਾਂ ਕੈੋਈ ਿੋਰ ਨਵਅਕੈਤੀ ਤੁਿਾਡੀ ਮੈਦਦ ਕੈਰ ਸਕੈਦਾ ਿੈ।

ਿਾਰੀ ਰਨਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੈਾਣੀਕੈਰਣ:

ਿੇਕੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੈੀ ਕੈਾਨੂੰਨ ਿੱਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕੈ ਕੈਰਦੇ ਿੋਏ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੈਾਨਣਤ ਕੈਰਨ ਨੰੂ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿ,ੋ ਤਾਂ ਨਵਭਾਗ 
ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਕੈਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਸਮੈੇਂ ਨਸਰ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੈਾਨਣਤ ਕੈਰਦੇ ਰਨਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੈੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕੁੈਝ ਮੈਾਮੈਨਲਆਂ 
ਨਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕੈ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੈਾਨਣਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋਵੋਗੇ ਿਦੋਂ ਤੱਕੈ ਨਕੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੈੀ ਕੈਾਨੰੂਨ ਿੱਿ ਕੈੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਿੀਂ ਦੇ ਨਦੰਦਾ। ਿੇਕੈਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੈੀ ਕੈਾਨੂੰਨ ਿੱਿ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਕੈਰਦਾ ਿੈ ਨਕੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ, ਤਾਂ ਨਵਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰੀ 
ਕੈਰੇਗਾ। ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਸਰਫ਼ ਉਿਨਾਂ ਿਫ਼ਨਤਆਂ ਲਈ ਕੈੀਤਾ ਿਾ ਸਕੈਦਾ ਿੈ ਨਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੈਾਨਣਤ ਕੈੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਉਂਝ ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੁੰਦੇ ਿੋ।

ਿੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ:
(1) ਨੌਕੈਰੀ ਦੇ ਿਵਾਲੇ, (2) ਅਪਾਿਿਤਾ ਬੀਮੈਾ, (3)  ਿੋਰ EDD ਸੇਵਾਵਾਂ (4) ਿੋਰ ਏਿੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੈੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਕੈਾਰੀ ਲਈ WWW.EDD.CA.GOV 'ਤੇ ਿਾਓ।
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