EDD ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾਾਂ
ਪੀ.ਓ ਬਾਕਸ

EDD ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਸ਼ਹਿਰ, ਸੀਏ ਹਿਪ ਕੋਡ

ਅੰਗਰੇਿੀ:
ਸਪੈਹਨਸ਼:
ਕੈਂਟੋਨੀਿ:
ਮੈਡਰੀਨ:
ਵੀਅਤਨਾਮੀ:

1-800-300-5616
1-800-326-8937
1-800-547-3506
1-800-303-0706
1-800-547-2058

TTY:

1-800-815-9387

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਾਂ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ

ਮੇਲ ਦੀ ਹਮਤੀ:

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਹਿਪ ਕੋਡ

SSN:

ਬੇਰਿ
ੁ ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਹਵਊ ਲਈ ਸੂਚਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਇਿ ਸੂਚਨਾ ਹਕਉਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ?
ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੇਰੁਿਗਾਰੀ ਬੀਮੇ (ਅਨਇੰਪਲੋ ਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੌਰੈੰਸ (UI)) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਪਾਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿੱਕ EDD
ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ ਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁ ਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਹਵਊ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਹਵਭਾਗ ਤੁ ਿਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਿ
ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਹਕ ਕੀ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ UI ਦੇ ਲਾਭ ਹਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਾਂ ਨਿੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਹਵਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਉਪਲਬਧ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਕ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ।
_____________ ਨੂ ੰ ਸਵੇਰ _________ ਤੋਂ ____________ ਹਵਚਕਾਰ, ਪੈਹਸਹਫ਼ਕ ਸਮਾਾਂ
ਇਿੱਕ EDD ਨੁ ਮਾਇੰਦਾ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।
_________
ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ?
ਤੁ ਿਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁ ਝ ਸਵਾਲ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਦਿੱਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿਨਾਾਂ ਸਵਾਲਾਾਂ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਰਿੋ। ਤੁ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਤਆਰੀ ਲਈ ਵਿੱਧ ਸਮਾਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਜਮਹਾ ਕਰਨ, ਗਵਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਹਕਸੇ
ਿੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਿੱਕ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ
ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਤੁ ਿਾਡੀ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁ ਿਾਡੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਿੋਣ ਹਵਿੱਚ ਦੇਰ
ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਪਲਬਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹਦਿੱਤਾ ਹਗਆ ਸੀ।
EDD ਤੁ ਿਾਡੇ ਹਬਆਨਾਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਿਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੋਰ ਗਵਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ । ਤੁ ਸੀਂ ਉਿਨਾਾਂ ਵਿੱਲੋਂ
ਹਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਬਆਨ ਜਾਾਂ ਸਬੂਤਾਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਇਿ ਮੇਰੇ ਲਾਭਾਾਂ ਦੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਕਸੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਇੰਟਰਹਵਊ ਪੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ, EDD ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਪਾਤਰ ਹਨਰਧਾਰਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਹਣਤ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵਿੱਚ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਮੁਿੱਦੇ ਦੇ ਿਿੱਲ ਿੋਣ ਦਰਹਮਆਨ ਆਪਣਾ ਦੋ-ਿਫਤਾਵਾਰੀ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ
ਔਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ, ਜਾਾਂ ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਜਮਹਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਪਾਤਰ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਖਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਅਹਜਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਿੋ,
ਸਮੇਤ ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਇਿੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ EDD ਇਿ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁ ਸੀਂ ਝੂ ਠਾ ਹਬਆਨ ਹਦਿੱਤਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਉਿ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁ ਕਾਈ ਿੈ
ਹਜਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਤੁ ਸੀਂ ਿਿੱਕਦਾਰ ਨਿੀਂ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਿੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਾਾਾਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਜਾਾਾਾਾਂ ਲਾਭਾਾਾਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਹਣਤ ਕਰਨ ਲਈ

www.edd.ca.gov/UI_Online ਉ�ਤੇ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਤੋਾਾਾਂ ਕਰੋ ਜਾਾਾਾਾਂ ਉੱਤੇ ਿਦ
ਹ ੱਤੇ ਕ
ਹ ਸੇ ਇਿੱ ਕ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
EDD ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਹਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕ
ਹ ਵੇਾਾਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਿੈਇਸ ਬਾਰੇ ਰ
ਿੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

www.edd.ca.gov/UIBDG/ ਉੱਤੇ UI Benefit Determination Guide ਦੇਖੋ।
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CU

ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਫੋਨ ਰਾਿੀਂ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ:
ਹਧਆਨ ਹਦਓ: ਪਰਸ਼ਨ ਉਸ ਕਾਰਣ 'ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਹਜਸ ਲਈ ਤੁ ਿਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਹਵਊ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ।
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