EDD ਦਪਤਯ ਦਾ ਨਾਂ

ੀ. . ਫਾਕ
ਸ਼ਹਸਯ

CA ਹ਼ਿ ਕਡ

ਹਨ ਯ ਧਾ ਯ ਨ / ਯੂ ਹਰੰ ਗ

ਦਾ

ਨੋ ਹਿ 
ਡਾਕ ਬਜਣ ਦੀ ਤਾਯੀਖ 00 / 00 / 00
ਪਾਇਦਾ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਾਰ 00 / 00 / 00
EDD ਿਰੀਪਨ ਨੰਫਯ:

ਅੰ ਗਯਜੀ

1-800-300-5616

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਨਾਂ

ਹਨਸ਼

1-800-326-8937

ਦਾਅਵਦਾਯ ਦਾ ਤਾ

ਕਨਿਹਨ

1-800-547-3506

ਸ਼ਹਸਯ

ਭਨਹਡਿਨ

1-866-303-0706

ਹਵਅਤਨਾਭੀ

1-800-547-2058

TTY

1-800-815-9387

CA ਹ਼ਿ ਕਡ

SSA ਨੰਫਯ 000-00-0000

ਤੁੀਂ 00/00/00 ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਸਣ ਵਾਰ ਅਤ ਅਮਗਤਾ ਐਕਿ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁਸਾਡ ਕੰ ਭ ਤ ਵਾ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਅਤ ਫਨਾਪਾਇਡ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਹਵੱ ਚ

$0.00 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਕਭਾਉਣ ਤੱ ਕ, ਅਤ ਤੁਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਭੁੜ ਖਰ ਣ ਰਈ ਤੁਸਾਡ ਉਯਕਤ ਦਪਤਯ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਕਯਨ ਤੱ ਕ ਜਾਯੀ ਯਹਸਣ ਤੱ ਕ ,

ਕਰੀਪਯਨੀਆ ਫਯੁਜਗਾਯ ਫੀਭਾ ਕਡ ਕਸ਼ਨ 1256 ਤਹਸਤ ਪਾਇਦ ਰ ਣ ਦ ਮਗ ਨਸੀਂ ਸ।

ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਹਛਰੀ ਨਕਯੀ (ਭਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ) ਕਰੋਂ ਛੱ ਡੀ ੀ। ਤੁੀਂ ਇਸ ਨਸੀਂ ਦਯਾਇਆ ਸ ਹਕ ਨਕਯੀ ਛੱ ਡਣਾ ਜਯੂਯੀ ੀ ਜਾਂ
ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਹਸਰਾਂ ਤੁੀਂ ਾਯ ਵਾਹਜਫ ਹਵਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯ ਰਈ ੀ। ਉਰੱਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤ ਹਧਆਨ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਹਵਬਾਗ ਨੇ
ਾਇਆ ਸ ਹਕ ਤੁੀਂ ਪਾਇਹਦਆਂ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਰਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਯੂਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਨਸੀਂ ਕਯਦ। ਕਸ਼ਨ 1256 ਕਹਸੰ ਦਾ ਸ – ਇੱ ਕ

ਹਵਅਕਤੀ ਅਮਗ ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਕਯ ਹਵਬਾਗ ਾਉਂਦਾ ਸ ਹਕ ਉਨੇ ਆਣਾ ਅਖੀਯਰਾ ਕੰ ਭ ਹਫਨਹਾਂ ਹਕ ਚੰ ਗ ਕਾਯਨ ਤੋਂ, ਆਣੀ ਭਯਜੀ
ਦ ਨਾਰ ਛੱ ਹਡਆ ਜਾਂ ਫੁਯ ਹਵਸਾਯ ਕਾਯਨ ਉਦ ਅਖੀਯਰ ਕੰ ਭ ਤੋਂ ਛੁੱ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ।  ਕਸ਼ਨ 1260A ਕਹਸੰ ਦਾ ਸ – ਕਸ਼ਨ

1256 ਦ ਤਹਸਤ ਇੱ ਕ ਅਮਗ ਹਵਅਕਤੀ ਅਮਗ ਸੀ ਯਹਸੰ ਦਾ ਸ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਸ, ਅਮਗਤਾ ਐਕਿ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਹਕ ਿਭਾਣਕ ਯੁ਼ਿਗਾਯ
ਹਵੱ ਚ ਵਾਵਾਂ ਹਦੰ ਦਾ ਸ ਹਜ ਰਈ ਉਸ ਆਣੀ ਸਪਤਾਵਾਯੀ ਪਾਇਦਾ ਯਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ੰ ਜ ਗੁਣਾ ਦ ਫਯਾਫਯ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਹਭਸਨਤਾਨਾ ਸਾਹਰ
ਕਯਦਾ /ਕਯਦੀ ਸ।

ਅੀਰ:
ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਇ ੂਯ ਪਰ ਜਾਂ ਇਦ ਹਕ ਹਸੱ  ਨਾਰ ਹਸਭਤ ਨਸੀਂ ਸ ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅੀਰ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਦਾ ਅਹਧਕਾਯ ਸ।
ਅੀਰ ਕਯਨ ਰਈ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਹਨਭਨਹਰਖਤ ਬ ਕਯਨਾ ਵਗਾ :
ਕ. ਨੱਥੀ ਅੀਰ ਪਾਯਭ (DE 1000M) ੂਯਾ ਕਯ ਜਾਂ ਇਸ ਦੱ ਦ ਸਏ ਇੱ ਕ ੱ ਤਯ ਹਰਖ ਹਕ ਤੁੀਂ ਇ ਪਰ ਤ ਅੀਰ ਕਯਨਾ

ਚਾਸੁੰ ਦ ਸ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਅੀਰ ਰਈ ੱ ਤਯ ਹਰਖਦ ਸ, ਕਾਯਨ ਦੱ  ਹਕ ਤੁੀਂ ਹਵਬਾਗ ਦ ਪਰ ਨਾਰ ਹਸਭਤ ਹਕਉਂ ਨਸੀਂ ਸ ।
ਸਯ ਦਤਾਵਜ ਜ ਤੁੀਂ ਹਵਬਾਗ ਨੂੰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਂਦ ਸ , ਉ ਉੱਯ ਆਣਾ ਭਾਜਕ ੁਯੱਹਖਆ ਨੰਫਯ ਹਰਖ।
(ਹਯਰ ਖ 22, ਕਰੀਪਯਨੀਆ ਕਡ ਆਪ ਯਗੂਰ ਸ਼ਨ (CCR), ਕਸ਼ਨ 5008).

ਖ. ਇ ਪਰ ਦ ਹਸਰ ਜ ਤ ਹਦੱ ਤ ਗਏ ਦਪਤਯ ਦ ਤ ਤ DE 1000M ਜਾਂ ਆਣਾ ੱ ਤਯ ਡਾਕ ਯਾਸੀਂ ਬਜ।
ਗ. ਇ ਨੋਹਿ ਦ ਬਜਣ ਦੀ ਤਾਯੀਖ ਦ ਤੀਸ (30) ਹਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਜਾਂ 00 / 00 / 00 ਤੱ ਕ, ਆਣੀ ਅੀਰ ਦਾਇਯ ਕਯ।
ਸੈਂਡਫੁੱ ਕ, “ਪਾਇਹਦਆਂ ਅਤ ਯੁ਼ਿਗਾਯ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਇੱ ਕ ਗਾਇਡ ,” ਅੀਰਾਂ ਫਾਯ ਵਧਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਦੰ ਦੀ ਸ । ਜਕਯ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਇਸ
ਸੈਂਡਫੁੱ ਕ ਨਸੀਂ ਸ, ਇ ਨੋਹਿ ਦ ਹਸਰ ਼ਿ ਤ ੂਚੀਫੱ ਧ ਦਪਤਯ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਕਯ।
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ਅੀਰ ਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ:
ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਡੀ ਅੀਰ ਹਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸ, ਤੁਸਾਡ ਭਾਭਰ ਦੀ ਭੀਹਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਜਕਯ ਪਰਾ ਉਸੀ ਯਹਸੰ ਦਾ ਸ ਤਾਂ ਅੀਂ ਤੁਸਾਡੀ
ਅੀਰ ਅੀਰਾਂ ਦ ਦਪਤਯ ਨੂੰ ਬਜਾਂਗ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ 30 ਹਦਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੀਰ ਕਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਯੀ ਰਈ ਕਾਯਨ ਸ਼ਾਭਰ
ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ। ਿਸ਼ਾਹਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜੱ ਜ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕਯਗਾ /ਕਯਗੀ ਹਕ ਕੀ ਦਯੀ ਰਈ ਤੁਸਾਡਾ ਕਾਯਨ ਵਾਹਜਫ ਸ। ਜਕਯ
ਿਸ਼ਾਹਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜੱ ਜ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕਯਦਾ /ਕਯਦੀ ਸ ਹਕ ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਦਯੀ ਨਾਰ ਆਣੀ ਅੀਰ ਦਯਜ ਕਯਨ ਰਈ ਵਾਹਜਫ
ਕਾਯਨ ਨਸੀਂ ਸ ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਅੀਰ ਖਾਹਯਜ ਕਯ ਹਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਅੀਰਾਂ ਦਾ ਦਪਤਯ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਡੀ ੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਯੀਖ, ਥਾਨ ਅਤ ਭੇਂ ਦ ਨਾਰ ਇੱ ਕ ੱ ਤਯ ਅਤ ਅੀਰ ੁਣਵਾਈ ਯਹਕਹਯਆ
ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਯਦਾ ਇੱ ਕ ਯਚਾ ਬਜਗਾ। ੁਣਵਾਈ ਦ ਦਯਾਨ, ਿਸ਼ਾਹਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜੱ ਜ ਤੁਸਾਨੂੰ ੁਣਗਾ/ੁਣਗੀ, ਤੱ ਥਾਂ ਦਾ ਹਨਯੀਖਣ
ਕਯਗਾ /ਕਯਗੀ, ਅਤ ਪਰਾ ਕਯਗਾ/ਕਯਗੀ। ਤੁਸਾਡ ਕਰ ਇੱ ਕ ਿਹਤਹਨਧੀ ਜਾਂ ਭਦਦ ਰਈ ਕਈ ਸਯ ਸ ਕਦਾ /ਕਦੀ ਸ।
ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਪਾਇਦ ਜਾਯੀ ਯੱ ਖਣ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਕਯ ਯਸ ਸ:
ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਿਸ਼ਾਹਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜੱ ਜ ਦ ਪਰ ਰਈ ਇੰ ਤਜਾਯ ਕਯਦ ਸ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ EDD ਨੂੰ ਆਣ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਡਾਕ ਯਾਸੀਂ
ਬਜਣ ਜਾਯੀ ਯੱ ਖਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਜਕਯ ਤੁੀਂ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਜਾਂ ਅੀਰਾਂ ਦ ਦਪਤਯ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਪਾਯਭ ਿਾਤ ਨਸੀਂ ਕਯਦ ਤਾਂ, ਇ
ਨੋਹਿ ਦ ਹਸਰ ਼ਿ ਤ ੂਚੀਫੱ ਧ ਦਪਤਯ ਨਾਰ ੰ ਯਕ ਕਯ। ਜਕਯ ਿ ਸ਼ਾਹਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਜੱ ਜ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਕਯਦ ਸਨ ਹਕ ਤੁੀਂ
ਪਾਇਦ ਰ ਣ ਦ ਮਗ ਸ; ਤਾਂ ਅੀਂ ਪਾਇਦ ਹਯਪ ਉਦੋਂ ਸੀ ਅਦਾ ਕਯ ਕਦ ਸਾਂ ਜਕਯ ਉ ਸਪਤ ਰਈ ਦਾਅਵਾ ਪਾਯਭ ਿਾਤ ਸਏ
ਸਣ।
ਸਯ ਵਾਵਾਂ : EDD ਦ ਨਾਰ, ਇਨਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਈ ੰ ਯਕ ਕਯ (1) ਨਕਹਯਆਂ ਰਈ ਯਪਯੱ ਰ , (2) ਅਮਗਤਾ ਫੀਭਾ, (3) ਸਯ
EDD ਵਾਵਾਂ (4) ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ ਵਾਵਾਂ।
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