ਬੇ ਰੁ ਜ਼ ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ,
ਫ਼ੌਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
•

	
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ
ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਕਦੋਂ ਘਟਾਏ ਸਨ।

•

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱ ਖੋ।

 ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
4
4
4
4
4

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ
ਨਾਂ (ਜਿਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ [ਜਿਵੇਂ, ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ]), ਡਾਕ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ID ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ DD ਫ਼ਾਰਮ 214

 ਪਿਛਲੇ

ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

4	
ਪਿਛਲਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਿਵਸਾਏ ਜਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
4	
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਸਟੱ ਬ ਜਾਂ W-2 ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ
(ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਰੋਲ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ਿੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ)
4 ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਡਾਕ ਪਤਾ
4 ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ
4 ਕੰ ਮ ਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਘੰ ਟੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ (ਪਿਛਲੇ

18 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ):

4 ਸਭ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਸਟੱ ਬ ਜਾਂ W-2 ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ
4 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ)
4 ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ (ਹਰ ਘੰ ਟੇ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ)

www.edd.ca.gov
DE 2326/P (2-09) (INTERNET)

ਪੰਨਾ 1 ਦਾ 1

MIC 38/CU/GA

