
DE 4365PFS/P (9-22) (INTERNET) ਪੰਨਾ 1 ਦਾ 1

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ

ਡਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 
[ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤ ੇਉਪ ਨਾਮ] 
ਫਾਇਦ ੇਦਾ ਵਰ੍ਾਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 
ਹਿਰਫ਼ ਆਹਫਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ: 

EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
PO BOX 1234 
ANY TOWN, CA 99999-9999 

ਿੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਹਿਆਨ ਦਾ ਨੋਹਿਿ 

ਮੈਨੂੰ ਇਿ ਨੋਹਿਿ ਹਕਉਂ ਹਮਲ ਹਰਿਾ ਿੈ? 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਸਿਿ ਇਿ ਲਈ ਸਿਲ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਿਉਂਸਿ EDD ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ ਸਿ ਤੁਿੀਂ EDD ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ 
ਿੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਿੰਭਾਵੀ ਯੋਗਤਾ ਿੁੁੱਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਿ ਿੇ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਸਜਿ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਫ਼ੋਨ ਇੰਿਰਸਵਊ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਿਰਸਵਊ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਸਹਣ ਸਵੁੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਅਸਜਹੇ ਿਵਾਲ ਸਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ EDD ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੁੱਛ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ 
ਿੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ EDD ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਸਵੁੱਚ ਿਦਦ ਿਰਨਗ ੇਸਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿੀ ਜਾਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿੀ ਸਿ ਜੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਿੀਂ EDD ਨੂੰ 
ਪਰਦਾਨ ਿਰ ਰਹੇ ਿੀ ਉਹ ਗਲਤ ਿੀ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ, ਜਾਣਬੁੁੱਝ ਿੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸਿਆ ਿੀ। 

ਜੇਕਰ EDD ਇਿ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਦਾ ਿ ੈਹਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਿਆਨ ਹਦਿੱਤਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਹਕੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਿੈ? 

ਜੇਿਰ EDD ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਬੁੁੱਝ ਿੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ 
ਿੇ  ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਗਲਤ ਸਬਆਨ" ਲਈ 2 ਤੋਂ 23 ਜੁਰਿਾਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁੱਿ ਸਿਲ ਿਿਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਲਿੀ ਹਫ਼ਸਤਆਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੌਜੂਦਾ ਜਾਾਂ ਭਸਵੁੱਿ ਦੇ 
ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਵੁੱਚ ਜੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਿ ਪਨੈਲਿੀ ਹਫ਼ਸਤਆਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਿ ਤਰੌ 'ਤ ੇਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, 
ਪਰਿਾਣੀਿਰਣ ਜਿ੍ਾਾਂ ਿਰਾਉਣ ੇਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਹਫ਼ਸਤਆਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਸਿਿੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਿਰਨਾ ਪੈ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤ ੇਗਏ 
ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਿੁੁੱਲ ਰਿਿ ਦੇ 30% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਸਿਿ ਜੁਰਿਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪੈ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਇਿਨਾਾਂ ਿਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਿ ਹਲਖਤ ਹਵਿੱਚ ਦੇ ਿਕਦਾ/ਦੀ ਿਾਾਂ? 

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇਿੰਭਾਵੀ ਝੂਠੇ ਸਬਆਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਾਂ ਿਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫ਼ਨੋ ਇੰਿਰਸਵਊ ਸਵੁੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ ਸਵੁੱਚ ਦਣੇਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਿੁੀਂ ਹੇਠਾਾਂ 
ਸਦੁੱਤੇ ਿਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਿਦੇ ਹੋ, ਇਿ ਨੋਸਿਿ 'ਤ ੇਦਿਤਖ਼ਤ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾ ਿਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਿਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਿਾ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਇੰਿਰਸਵਊ ਦੀ ਿੂਚਨਾ  'ਤ ੇਡਾਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 10 ਹਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸਦਿਾਏ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤ ੇਵਾਪਿ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਿਦੇ ਹੋ। 

ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀਂ ਸਲਿਤੀ ਰੂਪ ਸਵੁੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਿਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਸਿਿ ਸਵੁੱਚ ਦਰਿਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਿੰਭਾਵੀ ਯੋਗਤਾ ਿੁੁੱਦ ੇ'ਤ ੇਚਰਚਾ ਿਰਨ ਲਈ 
ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਬੀਿਾ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਇੰਿਰਸਵਊ ਦੀ ਿੂਚਨਾ 'ਤ ੇਸਦਿਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਿੇਂ 'ਤ ੇਸਨਰਧਾਸਰਤ ਫ਼ੋਨ ਇੰਿਰਸਵਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਿ ਨੋਸਿਿ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨੂੰ ਿਪੁੱਸ਼ਿ ਿਰਨ ਲਈ EDD ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਵੀ ਿਰ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਹਲਖਤੀ ਰੂਪ ਹਵਿੱਚ ਜਵਾਿ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰਦ ੇਿੋ, ਤਾਾਂ ਹਜੰਨਾ ਿੰਭਵ ਿੋ ਿਕੇ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦਿੱਤੇ ਿਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ੇਜਵਾਿ ਹਦਓ: 

1. ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਿਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੁੱਤੀ ਿੀ, ਜਾਾਂ EDD ਤੋਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਿੇ ਰੁੱਸਿਆ ਿੀ?   ਹਾਾਂ    ਨਹੀਂ
2. ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਤਿੁੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਿ ਿਿੇਂ ਗਲਤ ਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਉਹ

ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿੀ?   ਹਾਾਂ    ਨਹੀਂ
3. ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਿੀ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹੋ ਸਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਿਾਰੀ EDD ਨੂੰ ਉਿ ਿਿੇਂ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿੀ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਉਹ

ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਿੀ?   ਹਾਾਂ    ਨਹੀਂ
4. ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁੱਗਾ ਸਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਗਲਤ ਿੀ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਤੁਿੀਂ EDD ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਸਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਿੀ?

 ਹਾਾਂ    ਨਹੀਂ
5. ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਿਵਾਲ 1 ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਾਂ ਸਵੁੱਚ ਸਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਿਉਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਿੀ?

6. ਿੀ ਤੁਿੀਂ ਹੋਰ ਿੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ?

ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ/ਿਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿੁਿੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਹਿਆਨ ਹਦਿੱਤਾ ਿੀ ਜਾਾਂ ਫਾਇਦ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਰਾਜ ਦਾ 
ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਿਫ਼ਹਤਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਿੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇਿ ਨੋਹਿਿ 'ਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਉਿ ਿਿੱਚੀ ਅਤ ੇਿਿੀ ਿੈ। 

ਦਿਤਖ਼ਤ  ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਨਾਮ ਤਾਰੀਖ਼ 




