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ਡਾਕ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 00/00/0000
ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 000000000

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਵਕਾਿ ਸਵਭਾਗ
ਿੜਕ ਦਾ ਪਤਾ
ਸ਼ਸਿਰ, ਰਾਜ, ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1-800-300-5616
ਿਪੈਸਨਸ਼ 1-800-326-8937
ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ 1-800-547-3506
ਮੈੈਂਡਾਸਰਨ 1-866-303-0706
ਸਵਅਤਨਾਮੈੀ 1-800-547-2058
TTY (ਸਿਨਾਂ ਵੌਇਿ ਵਾਲਾ) 1-800-815-9387

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮੈ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਸ਼ਸਿਰ, ਰਾਜ, ਸਜ਼ਪ ਕੋਡ

You are not eligible to receive benefits as explained below:
ਤੁਿੀਂ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਿੇਠਾਂ ਵੇਰਵਾ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ:

1. _ Your request to receive payment on an invalid unemployment insurance (UI) claim using 
the Standard Base Period is denied. You requested to file a claim for benefits with a benefit 
year beginning 00/00/0000. The base period of your claim is 00/00/0000 to 00/00/0000. 
Unemployment Insurance benefit awards are computed on wages paid in the base period per 
section 1275(a) of the California UI Code. You do not have enough wages in the base period to 
establish a valid claim.

1. _ ਿਟੈਂਡਰਡ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ 
ਿੇਨਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਤੁਿੀਂ 00/00/0000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ 
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ 00/00/0000 ਤੋਂ 00/00/0000 ਿੈ। ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ ਫਾਇਦੇ 
ਦੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1275(a) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਉਿ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਤਨਖਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਨਖਾਿ 
ਮੈੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿੈ।

2. _ Your request to receive payment on an unemployment insurance (UI) claim based on an 
Alternate Base Period is denied. You do not have enough wages in the Alternate Base 
Period to establish a valid claim. You requested to file a claim for benefits with a benefit year 
beginning 00/00/0000. Under the Alternate Base Period program the base period of your claim 
is 00/00/0000 to 00/00/0000. Unemployment insurance benefit awards are computed on wages 
paid in the base period per section 1275(b) of the California UI Code.

2. _ ਇੱਕ ਸਵਕਲਸਪਕ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਨੰੂ 
ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਨਖਾਿ ਮੈੌਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿੈ। ਤੁਿੀਂ 00/00/0000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੀ। 
ਸਵਕਲਸਪਕ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤਸਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ 00/00/0000 ਤੋਂ 00/00/0000 ਿੈ। ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ ਫਾਇਦੇ 
ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 1275(b) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 
'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਨਿਰਧਾਰਿ ਦਾ ਿੋਨਿਸ

ਿਮੂਿਾ, ਇਿ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਈ ਿੈ

*****************************************************************************************************************
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3. _ Your request to use base period wages from a prior claim to establish a current unemployment 
insurance (UI) claim is denied. Wages used in establishing a claim in any benefit year cannot 
be used to establish a claim in the next benefit year per section 1275 of the California UI Code. 
The effective date of your new claim is 00/00/0000. The base period of your claim is 00/00/0000 
to 00/00/0000. Only wages paid during the base period may be used to establish a claim.

3. _ ਇੱਕ ਸਪਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮੈੌਜੂਦਾ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵੇ ਦੀ 
ਿਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1275(a) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਸਕਿੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਵੱਚ ਦਾਅਵੇ  
ਨੂੰ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 00/00/0000 ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ 00/00/0000  
ਤੋਂ 00/00/0000 ਿੈ। ਸਿਰਫ਼ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ  
ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।

4. _ Your request to re-open your claim that ended on 00/00/0000 is denied. The benefit year of an 
unemployment insurance (UI) claim begins on the Sunday in the week you filed your claim. The 
claim ends 52 weeks later per section 1276 of the California UI Code. Payments cannot be 
made for weeks beyond the end date of the claim.

4. _ ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਜੋ ਸਕ 00/00/0000 ਨੰੂ ਖਤਮੈ ਿੋਇਆ ਿੀ, ਨੰੂ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। 
ਿੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਉਿ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਸਜਿ ਿਫ਼ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ 
ਕੀਤਾ ਿੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 1276 ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਦਾਅਵਾ 52 ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਿਾਅਦ ਖਤਮੈ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅੰਤਮੈ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ।

5. _ Your request to continue payments on your claim that ended on 00/00/0000 is denied. The 
benefit year of an unemployment insurance (UI) claim begins on the Sunday in the week you 
filed your claim. The claim ends 52 weeks later per section 1276 of the California UI Code. 
Payments cannot be made for weeks beyond the end date of the claim.

5. _ ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਜੋ ਸਕ 00/00/0000 ਨੰੂ ਖਤਮੈ ਿੋਇਆ ਿੀ, ਨੰੂ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ 
ਸਗਆ ਿੈ। ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਉਿ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਸਜਿ ਿਫ਼ਤੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ 
ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 1276 ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਦਾਅਵਾ 52 ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਿਾਅਦ ਖਤਮੈ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਦਾਅਵੇ ਦੀ 
ਅੰਤਮੈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੇ ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਿਨ।

6. _ Your request to continue payments on your exhausted unemployment insurance (UI) claim is 
denied. When you filed your claim effective 00/00/0000 you were entitled to a maximum benefit 
award of $000 at $000 per week for XX weeks. The payment for the week ending 00/00/0000 
exhausted your claim. The benefits payable in any one benefit year shall not exceed the 
maximum benefit amount per section 1281(b1) of the California UI Code. Therefore, payments 
cannot be made after a claim balance has been exhausted.

6. _ ਤੁਿਾਡੇ ਖਤਮੈ ਿੋ ਚੁੱਕੇ ਿੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਿੀਂ 00/00/0000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ XX ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫ਼ਤੇ $000 ‘ਤੇ ਅਸਧਕਤਮੈ 
$000 ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਿੀ। 00/00/0000 ਨੂੰ ਿਮੈਾਪਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਿਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਤੁਿਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮੈੁੱਕਾ ਸਦੱਤਾ 
ਿੈ। ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਫਾਇਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1281(b1) ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਧਕਤਮੈ ਫਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਲਈ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਿਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।

7. _ You have established a valid claim for unemployment insurance (UI) benefits with a benefit 
year beginning 00/00/0000. Section 1276 of the California UI Code provides that a benefit year 
is a 52 week period. The benefit year of your claim does not end until 00/00/0000.

7. _ ਤੁਿੀਂ 00/00/0000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਫਾਇਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਿਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਿੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦਾ ਿੈਕਸ਼ਨ 1276 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 52 ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਸਮੈਆਦ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਤੁਿਾਡੇ 
ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 00/00/0000 ਤੱਕ ਖਤਮੈ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
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8. _ Your request for interest payments on your retroactive unemployment insurance (UI) benefits is 
denied. There is no provision in the law to allow the Department to pay interest on benefits. 

8. _ ਤੁਿਾਡੇ ਪੂਰਵ-ਅਧੀਨ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਫਾਇਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ 
ਿੈ। ਸਵਭਾਗ ਨੰੂ ਫਾਇਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਸਵਵਿਥਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।

9. _ You reported that your last employer was XXXX. After considering the available information, 
the Department finds that you were not an “employee,” per section 621B of the California 
Unemployment Insurance Code.

9. _ ਤੁਿੀਂ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਕ ਤੁਿਾਡਾ ਸਪਛਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ XXXX ਿੀ। ਉਪਲਿਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਸਵਭਾਗ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਲੱਸਗਆ ਿੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 621B ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਇੱਕ "ਕਰਮੈਚਾਰੀ" ਨਿੀਂ ਿੀ।

10. _ You reported that you were employed as an independent contractor, not as an employee with 
XXXX. After considering the available information, the Department finds that you were an 
“employee” per section 621B of the California Unemployment Insurance Code.

10. _ ਤੁਿੀਂ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮੈ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਨਾ ਸਕ XXXX ਦੇ ਕਰਮੈਚਾਰੀ ਵਜੋਂ। ਉਪਲਿਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ 
ਸਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਸਵਭਾਗ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਸਗਆ ਿੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 621B ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਇੱਕ 
"ਕਰਮੈਚਾਰੀ" ਿੀ।

11. _ Your request to file an unemployment insurance (UI) claim beginning 00/00/0000 based on 
an Alternate Base Period is denied because you qualify to file a Standard Base Period claim. 
Pursuant to section 1275(b) of the California UI Code, the Alternate Base Period can only be 
used to file a UI claim when there are not enough wages earned in the Standard Base Period 
to file a monetarily valid UI claim.

11. _ ਇੱਕ ਸਵਕਲਸਪਕ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ 00/00/0000 ਨੂੰ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਿਟੈਂਡਰਡ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ। 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 1275(b) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਸਵਕਲਪਕ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ UI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਟੈਂਡਰਡ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਸਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਜਰਤਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ।

12. _ Your request to file an unemployment insurance (UI) claim based on the Alternate Base Period 
(ABP) effective 00/00/0000 is denied. Pursuant to section 1275(b) of the California UI Code, 
the first date an ABP claim can be filed is 04/01/12.

12. _ ਇੱਕ ਸਵਕਲਸਪਕ ਿੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਿੀਮੈਾ (UI) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ 00/00/0000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 
ਤੁਿਾਡੀ ਿੇਨਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮੈਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ UI ਕੋਡ ਦੇ ਿੈਕਸ਼ਨ 1275(b) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਇੱਕ ABP ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ 
ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਣ ਦੀ ਪਸਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 04/01/12 ਿੈ।
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APPEAL INFORMATION
ਅਪੀਲ ਿਿੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀੰ

If you believe that this decision is not correct, you may file an appeal to the field office shown at the 
top of this form. In your appeal letter, explain why you do not agree with this decision. Any appeal 
from this notice, to be timely, must be filed on or before 00/00/0000.

ਜੇਕਰ ਤਿਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਸਕ ਇਿ ਫੈਿਲਾ ਿਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤਿੀਂ ਇਿ ਫਾਰਮੈ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਦਖਾਏ ਗਏ ਫੀਲਡ ਆਸਫਿ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ੁ ੂ ੁ
ਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਚੱਠੀ ਸਵੱਚ, ਦੱਿੋ ਸਕ ਤਿੀਂ ਇਿ ਫੈਿਲ ਨਾਲ ਿਸਿਮੈਤ ਸਕਉਂ ਨਿੀਂ ਿੋ। ਇਿ ਨਸਟਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ, ਿਮੈੇਂ ੁ ੇ ੋ
ਸਿਰ ਿੋਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, 00/00/0000 ਨੰ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੈੀ ਿੈ।ੂ

Important: 
While an appeal is pending, you must continue to submit claim forms for each week you wish to be 
paid. If the final decision holds you eligible, you will only be paid for those weeks for which you have 
filed claim forms and have met all eligibility requirements.

ਮੈਿਤੱਵਪੂਰਣ: 
ਜਦੋਂ ਸਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਲੰਸਿਤ ਰਸਿੰਦੀ ਿੈ, ਤਿਾਡਾ ਿਰੇਕ ਿਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮੈ ਜਮੈਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੈੀ ਸਜਿ ਲਈ ਤਿੀਂ ੁ ੍ਹ ੁ
ਭਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ। ਜੇਕਰ ਅੰਸਤਮੈ ਫੈਿਲਾ ਤਿਾਨੰ ਯੋਗ ਿਣਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤਿਾਨੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਿਨਾਂ ਿਫ਼ਸਤਆਂ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ੁ ੍ਰ ੁ ੂ ੁ ੂ ੁ
ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਨਾਂ ਲਈ ਤਿੀਂ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮੈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਲੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ।੍ਹ ੁ ੋ




