ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ ਿੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ.

ਈਡੀਡੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ
PO ਬਾਕਸ
ਸਸਟੀ CA ਸ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਮੇਲ ਸਮਤੀ: 00/00/0000
ਸਸਰਫ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 000000000
ਈਡੀਡੀ ਫੋਨ ਨੰ ਬਰ-

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਸਿਟੀ

CA

ਸ਼ਿਪ ਕੋਡ

ਅੰਗਰੇਜੀ

1-800-300-5616

ਿਪੈਸਨਸ਼

1-800-326-8937

ਕੈਂਟੋਨੀਜ

1-800-547-3506

ਮੈਂਡਸਰਨ

1-866-303-0706

ਵੀਅਤਨਾਮੀ

1-800-547-2058

TTY (ਗੈਰ ਆਵਾਜ) 1-800-815-9387
ਵੈੱਬਿਾਈਟ:

www.edd.ca.qov

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨੋ ਟਿਸ
ਇਹ ਨੋ ਸਟਿ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਨੋ ਸਟਿ ਦੀ ਸਿਆਨ
ਨਾਲ ਿਮੀਸਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਸਦਿੱਤੀ ਿਾਰਣੀ ਸਵਿੱਚ ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਹੀ ਹੈ. ਕਈ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਸਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਿ ਨੋ ਸਟਿ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਵੇਿੋ, ਹੇਠ ਸਦਿੱਤੀ
ਿਾਰਣੀ ਸਵਚ ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਤਨਿਾਹ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਿਾਈ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਟੇਬਲ ਸਵਚਲੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਿੋਚਦੇ ਹੋ
ਸਕ ਿਾਰਣੀ ਸਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
1. ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਿ:
3. ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ:

00/00/0000
$0000

5. ਕੁਿੱਲ ਤਨਿਾਹ:

00,000.00

2. ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ:
4. ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ:

00/00/0000
$000

6. ਉੱਚਤਮ ਸਤਮਾਹੀ ਕਮਾਈ:

0,000.00

7. ਇਹ ਵਿਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਲਟ ਪਾਿੇ 'ਤੇ ਆਈਟਮ 7 ਵੇਿੋ.
8. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੈਂਡਬੁਕ
ਿੱ ਵੇਿ,ੋ A Guide to Benefits and Employment Services, DE
1275A, www.edd.ca.gov/forms/ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਿ ਹੈ.
9. ਇਹ ਵਿਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
10. ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਵਾਰਡ (ਿਟੈਂਡਰਡ ਜਾਾਂ ਸਵਕਲਪੀ) ਬੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਸਗਸਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ.
11. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ:

12. ਟਤਮਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ:
ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

13. ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

0,000

0,000

0,000

0,000

14. ਕੁੁੱਲ:

0,000

0,000

0,000

0,000

ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੰਨਖਾਵਾ "$ 0" ਟਦਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਟਸਓਂ ਿੇਬਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:
ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ EDD ਦੁਆਰਾ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਿ ਕੇਿ ਸਵਿੱਚ, EDD ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ
ਲਈ ਉਿ ਫਾਰਮ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.
•
ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਿੱਕ ਗਲਤ SSN ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ. ਇਿ ਿਸਿਤੀ ਸਵਿੱਚ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EDD ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ. (ਹੇਠਾਾਂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਿੋ.)
•
ਤੁਿੀਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਿੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਿਾਹਾਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਿ ਿਸਿਤੀ ਸਵਿੱਚ, EDD ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੋਿਤ ਨੋ ਸਟਿ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ
ਤਨਿਾਹ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
•
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਿਫਲ ਸਰਹਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੇਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਿੁਤੰਤਰ ਠੇ ਕੇਦਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ 1099 ਟੈਕਿ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ. ਇਿ ਿਸਿਤੀ ਸਵਿੱਚ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EDD ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ. (ਹੇਠਾਾਂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਿੋ.)
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿੇਬਲ ਟਵਚ ਟਦੁੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਮੇਤ:
•
ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਤਨਿਾਹਾਾਂ ਗੁਮ
ੰ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਹਨ.
•
ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਹੈ ਸਜਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿੀ).
ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ EDD ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਿ ਨੋ ਸਟਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿੇ EDD ਮੇਸਲੰਗ ਐਡਰੈੱਿ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਿ ਨੋ ਸਟਿ ਦੇ ਸਿਿਰ ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ “ਮੇਲ ਸਮਤੀ” ਦੇ
30 ਕੈਲੰਡਰ ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਜੇ ਤੁਿੀਂ EDD ਨਾਲ 30 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀਂ EDD ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਿੁਝ
ੰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਰੀ ਰਕਮ ਸਵਿੱਚ ਬਦਸਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ. EDD ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਿ 30 ਸਦਨਾਾਂ ਦੀ
ਸਮਆਦ ਵਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ.
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ:
•
ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਸਿਸਕਓਸਰਟੀ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ
•
ਤਨਿਾਹ ਦਾ ਿਬੂਤ (W-2 or 1099ਿਮੇਤ, ਤਨਿਾਹ ਦੇ ਪੈਿੇ, ਨਕਦ ਦੀਆਾਂ ਰਿੀਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸਦਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਿਤਾਵੇਜ) ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ
ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ
•
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਟੇਬਲ ਸਵਚ ਸਕਿੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਾਂ ਇਕ ਸਬਆਨ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਇਕ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਨੋ ਸਟਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿੇ ਸਕਿੇ ਗਲਤ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਾਂ ਤਨਿਾਹ ਬਾਰੇ EDD ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱਚ ਅਿਫਲ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਯੋਗਤਾ
ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਸਨਆਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋ.
ਇਸ ਨੋ ਟਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਆਈਿਮ ਲਈ ਹੇਠ ਟਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਤੀ.
2. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਤੀ.
3. ਇਿ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕੰਨੀ ਰਕਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ.
4. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ.
5. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਿਾਰਣੀ ਸਵਿੱਚ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਸਤਮਾਹੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ(ਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ. ਇਹ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਿ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੀ.
6. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਿਾਰਣੀ ਸਵਿੱਚ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਿੱਿ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.
7. ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਰਕਮ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸਕਿੇ ਜਨਤਕ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਿਾਹ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਿਾਰਵਜਸਨਕ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ
ਿਕੂਲ ਲਈ ਟੇਬਲ ਸਵਿੱਚ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਸਦਿੱਤੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਵਚ ਉਹ ਤਨਿਾਹਾਾਂ
ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਿਕਦੇ.
8. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਸਹਤ, ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਿਾਰੇ ਉਸਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ.
9. ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੋਡ (ਿੈਕਸ਼ਨ 1277) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾਅਸਵਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਤਾਰੀਿਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਅਗਲੇ ਿਾਲ ਯੋਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰੋ. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਿੂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ.
10. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਿਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਿਾਰ ਅਵਿੀ ਦੀ ਸਕਿਮ; ਇਹ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿਟੈਂਡਰਡ ਬੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਾਂ ਅਲਟਰਨੇ ਟ ਬੇਿ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ.
11. ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ (ਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ(ਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਮ.
12. ਇਹ UI ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਿੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਨਿਾਹ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ(ਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ. ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮਾਹੀ ਸਵਚ ਸਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.
13. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਿਾਰਣੀ ਸਵਿੱਚ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮਾਹੀਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕ(ਕਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਸਜਿ ਦੇ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.
14. ਆਈਟਮ 12 ਲਈ ਿਾਰਣੀ ਸਵਿੱਚ ਿੂਚੀਬਿੱਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਤਮਾਹੀ ਸਵਿੱਚ ਿਾਰੇ ਮਾਲਕ(ਕਾ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਿੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੁਿੱਲ ਰਕਮ.
ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ: What You Need To Know (DE 1275B), ਅਤੇ ਸਕਤਾਬ ਦੀ ਿਮਿੱਗਰੀ, A Guide To Benefits And
Employment Services, (DE 1275A). ਦੋਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ edd.ca.gov/forms/ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ.
Ul ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਦੁੱਤੇ ਤਰੀਟਕਆਂ ਟਵਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਟਦਆਂ ਸੁਰੂਆਤ ਟਵਚ ਅਤੇ ਟਿਰ ਹਰ ਦੋ ਹਿਟਤਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: UI
OnlineSM, EDD Tele-CertSM,, ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਕਾਗਜੀ Continued Claim Form, (DE 4581). ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, DE 1275 ਹੈਂਡਬੁਿੱਕ ਇਿੱਿੇ
ਉਪਲਬਿ ਹੈ edd.ca.gov/forms/.
ਇੁੱਕ UI ਦਾਅਵਾ ਟਕਵੇਂ ਰੁੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਨੋ ਸਟਿ ਸਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਕਲਪ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ EDD ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੈ. UI ਲਾਭ ਲਈ ਪਰਮਾਸਣਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ UI ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ, ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋ ਸਟਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੇਸਜਆ ਨਹੀਂ ਸਗਆ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਿਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਲਾਭ ਿਾਲ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿੋਸਲਿਆ ਜਾ ਿਕਦਾ.
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