ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਣ
ੈ ਲਈ ਹੈ

ਡਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 00/00/00
ਸਿਰਫ਼ ਆਸਿਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 0000
ਿਾਇਦੇ ਦਾ ਵਰ੍ਾਾਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 00/00/00
* ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਸ਼ਸਹਰ ਰਾਜ ਸਿਪ ਕੋਡ
*

ਿੰਭਾਵਤ ਸਿਆਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦਾ ਨੋਸਿਿ

ਂ ੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆਂ ਸ ਿੱਚ $00.00 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿਾਉਦ
ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਜਿ ਲਈ ਤੁ ਿੀ ਂ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਿੀ ਂ ਇਿ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਹੀ ਂ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ <date> ਤਿੱਕ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਸਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਿੀ ਂ ਿਾਡੇ ਨਾਲ
ਿੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਿੀ ਂ ਮੰਨ ਲ ਾਂਗੇ ਸਕ ਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਿ ਰਕਮ ਾਲਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੋਸਿਿ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਜਿ
ਦੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇਕਰ ਇਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਕਿ B 'ਤੇ ਸਨਸਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਿੀ ਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋ ਿ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਕਦੇ
ਹੋ। ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਿ (DE 1446UI) ਲਈ ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ <date> ਤਿੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਫੈਕਿ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਾਪਿ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਇਿ ਿਾਰਮ 'ਤੇ ਸਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿਾਡੇ ਨਾਲ <date> ਤੱਕ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ:
•
•
•

ਡਾਕ ਰਾਹੀ:ਂ <Insert Address>
ਫੈਕਿ ਰਾਹੀ:ਂ <Insert Fax No.>
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ:ਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਪੈਸਨਸ: 1-800-300-5616
ਕੈਂਿੋਨੀਜ਼: 1-800-547-3506
ਮੈਂਡਾਸਰਨ: 1-866-303-0706
ਸ ਅਤਨਾਮੀ: 1-800-547-2058
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਲੇ ਿੇ ਾ (711): ਆਪਰੇਿਰ ਨੰ UI ਨੰਬਰ (1-800-300-5616) ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
TTY: 1-800-815-9387

ਂ ੀ ਹੈ ਸਕ ਫਾਇਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁ ਹਾਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ, ਲੇ ਸਕਨ:
ਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿਾਉਦ
1.

ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਰਪੋਰਿ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਘਿਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ।

2.

ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸੇਅਸਰੰਗ ਸ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਂ ਘਿਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ।

3.

ਤੁ ਹਾਨੰ ਬਾਅਦ ਸ ਿੱਚ ਕੋਡ ਿੈਕਸਨ 000 ਦੇ ਤਸਹਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।

4.

ਤੁ ਿੀ ਂ ਸਰਪੋਰਿ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਸਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿੱਢ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।

5.

ਤੁ ਿੀ ਂ ਸਰਪੋਰਿ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਸਕ ਤੁ ਿੀ ਂ ਨੌਕਰੀ ਛਿੱਡ ਸਦਤੀ ਿੀ।

6.

ਤੁ ਿੀ ਂ ਸਰਪੋਰਿ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਿੀ ਸਕ ਤੁ ਿੀ ਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰਿੱਥ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੀ।

7.

ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸਮਆਦ ਪਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਈ ਿੀ।

8.

ਤੁ ਿੀ ਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਰਪੋਰਿ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਿੀ।

9.

ਤੁ ਹਾਡੀ ਹਫਤਾ ਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਰਕਮ $00.0 ਤੋਂ ਘਿਾ ਕੇ $00.00 ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੀ।

10.

ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਸਧਕਤਮ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਰਕਮ $00.0 ਤੋਂ ਘਿਾ ਕੇ $00.00 ਕਰ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਿੀ।

11.

ਹੋਰ ਕਾਰਨ:
ਇਿ ਨੋਸਿਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ।
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ਤੁ ਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਹੇਠ ਸਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ: ਰੁਿਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ
ਕੰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਦਨ: 00/00/00
ਅਲਗਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ:
ਇਿ ਸਦਨ ਤੇ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ
0
0
0
0
0
0

ਕਮਾਈਆਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸਰਪੋਰਿ
ਕੀਤੀਆਂ
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00

ਕਮਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁ ਿੀ ਂ ਸਰਪੋਰਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
$
$
$
$
$
$

00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਫਾਇਦੇ
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00
$ 00,00

ਅਿੈਚ ਕੀਤੇ ਾਧ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੋ।
A.

ਜੇਕਰ ਅਿੀ ਂ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਤੁ ਿੀ ਂ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਿੱਤੀ ਿੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਸਖਆ
ਿੀ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਿੱਪਰ ਸਦਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ $00.00 ਦਾ 30ਪਰਤੀਸਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਿੀ ਂ ਇਿ ਿੰਭਾ ੀ ਝਠੇ ਸਬਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਿੰਭਾ ੀ ਝਠੇ ਸਬਆਨ ਦੇ ਨਿੱਥੀ ਨੋਸਿਿ 'ਤੇ ਿ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਸਦਓ, ਨੋਸਿਿ 'ਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਇਿਨੰ
EDD ਨੰ ਾਪਿ ਭੇਜੋ।

B.

ਤੁ ਿੀ ਂ ਿੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਸਜ਼ਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਿ (DE 1446UI) ਲਈ ਨਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ
<date> ਤਿੱਕ ਉਿੱਪਰ ਸਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਫੈਕਿ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਾਪਿ ਕਰੋ।

SUS DT:

B (

)
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