ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ: 00/00/0000

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ
ਿਜਵ� ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ (EDD) ਵੱ ਲ� ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ
ਲੇ ਬਰ ਐਕਸਚ�ਜ ਪ�ਣਾਲੀ CalJOBSSM ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CalJOBS ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਿਜ਼ਊਮੇ ਜਮ�� ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ 21 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ�
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਵੀ CalJOBS ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼
ੇ ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਕੰ ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸ� CalJOBS ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ, ਤ� ਉਸ ਲਈ EDD ਨ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ,
www.caljobs.ca.gov ‘ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰੋ।ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨ�ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਅੰ ਿਤਮ ਨ� (ਸਰਨ�ਮ), ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱ ਢਲੇ ਨ� ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਖੱ ਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਕ

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਦੇ ਅੰ ਿਤਮ ਚਾਰ ਅੰ ਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ-ਅੰ ਕੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ- ਅੰ ਕੀ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ SSN ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ

ਅੰ ਕ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ Jane Smith ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ SSN ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੱ ਖਰ ਹਨ 1234। CalJOBS ‘ਤੇ
ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।

ਯੂਜ਼ਰ ਨ�:

Smithj1234

ਪਾਸਵਰਡ:

04071234

ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਲਾਗ ਇਨ ਨਹ� ਕਰ ਪਾ�ਦੇ ਜ� ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ America’s Job Center of CaliforniaSM (AJCC) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

CalJOBSSM ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਰੈਿਜ਼ਊਮੇ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ UI ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CalJOBS ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ� ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੈਿਜ਼ਊਮੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ� ਦੁਆਰਾ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ�� ਦੀਆਂ

ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ-

ਬ-ਖੁਦ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸ� Job Seeker Services ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ “Virtual Recruiter (ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਕਰੂਟਰ)” ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ� ਆਨਲਾਈਨ www.caljobs.ca.gov ਜ� ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ AJCC ‘ਤੇ ਜਾਕੇ CalJOBS ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨ��ਟ ਨਹ�
ਹੈ ਜ� CalJOBS ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ, ਤ� ਆਪਣੇ ਨ�ੜਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕ�ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ AJCC ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ:
ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ America's Job Center of California
0000 Main St.
ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
000-00-0000
EDD, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਾਲਕ/ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ�, ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸੇਵਾਵ�,
ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਅਤੇ/ਜ� ਬਦਲਵ� ਫੌਰਮੈਟ� ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰ (ਵਾਇਸ) ਜ� TTY 1-800-815-9387 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
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