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EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
PO BOX 2530
RANCHO CORDOVA, CA 95741-2530

ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ,

EDD ਟੋਲ ਫ�ੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਸੀ.ਏ. ਿਜ਼ੱ ਪ ਕੋਡ

1-866-401-2849

ਤੁਸ� ਇਹ ਨ�ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ (ਈਡੀਡੀ) ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ
ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਢੁਕਵ� ਖਾਨ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ:

 ਮ� ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਥ� 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ ਪ�ਮਾਣਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।

 ਮ� ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਥ� 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ ਅਤੇ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। EDD ਸਾਰੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਤਾਰੀਖ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�
ਲਾਭ� ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਸ� ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਉਦ� ਤੱ ਕ EDD ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ EDD ਨ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵ� ਪਛਾਣ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਨ�-ਅੰ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪ�ਸ਼ਾਸਕ (SSA) ਵੱ ਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਾ ਹੈ।
EDD ਨੂੰ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਾਣ

ਪੁਸ਼ ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (DE 1326CD) ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਉਦਾਹਰਨ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਸ� ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ EDD ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ�
ਲਾਭ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਦਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� ਹੋਰ ਸਮ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੇ ਦੁੱ ਜੇ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ-ਕਾਪੀ ਨਾ ਭੇਜ।ੋ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਮੇਤ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਕੇ ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਦੇ
ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਦਾ ਹੱ ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਲਾਭ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ EDD ਫ਼ਾਰਮ� ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰ ੂ ਸਮਝ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮ� ਗਲਤ ਿਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਜ� ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੱ ਥ� ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹ� ਤ� ਕਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਮ� ਝੂਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ� ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ

ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ

ਦਸਤਖ਼ਤ (ਲੋ ੜ�ਦਾ)

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਤਾਰੀਖ਼
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ਲੋ ੜ�ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� 'ਤੇ ਆਵਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਿਲਖੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਨਮਿਮਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਦੇਖੋ)।

ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ�ਨਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਦੇਖੋ):

•

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਟਾ ਜ�

•

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ�

•

SSN ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ�

•

ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਾ ਭੇਜ।ੋ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
ਵਧੀਕ ਸਮ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮ� ਮੰ ਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮ� ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਮ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਮੇਲ ਿਮਤੀ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱ ਕ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਪਤੇ/ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ EDD ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜ�
ਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ EDD ਵੱ ਲ� ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਸਮ� ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ� ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤ� ਲਾਭ� ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਛਾਣ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਮ ਿਮਤੀ SSA ਅਤੇ/ਜ� ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਿਵਭਾਗ (DMV) ਨਾਲ� ਵੱ ਖਰੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮ SSA ਅਤੇ DMV ਨਾਲ� ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ
ਅਤੇ SSA ਅਤੇ/ਜ� DMV ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ SSN ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ UI ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�
ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ� ਤੁਸ� ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਜ� ਅੱ ਖਰ ਅੱ ਗੇ-ਿਪੱ ਛੇ ਿਲਖ ਗਏ ਸੀ।

EDD ਨ� SSA ਜ� DMV ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ। ਜੇ SSA ਜ� DMV ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮਿਮਤੀ ਜ� ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੇ SSA ਿਬਆਨ, ਡਰਾਈਵਰ
ਲਾਇਸ�ਸ ਜ� ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤ� ਤਬਦੀਲੀ(ਆਂ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱ ਧੇ SSA ਜ� DMV ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਿਤਆਂ) ਕੋਲ ਫ਼ਾਈਲ 'ਤੇ SSN ਗਲਤ ਹੈ, ਤ� ਿਸੱ ਧਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਿਤਆਂ) ਨਾਲ
ਸੋਧ(ਧ�) ਕਰੋ। ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 10 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਛਾਣ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ EDD ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ EDD ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੋਡ (CUIC) ਦੀ ਧਾਰਾ 1253(a) ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲਾਭ� ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ EDD ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CUIC ਦੀ ਧਾਰਾ 1257(a) ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਲੇ ਖ 22, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਧਾਰਾ 1326-2 (b)(2)(a) ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ EDD ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ SSN ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਜ� ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਨੰਬਰ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� EDD ਿਕਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ SSA ਵੱ ਲ� ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ SSN
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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