
ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਿੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ      

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

     ਡਾਕ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:  00/00/00 
000 0000 
ਫਾਇਦੀਆ ਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਣੋ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:   00/00/00 
ਸਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:  00000 
 

 

ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਸਿਆਨ ਦਾ ਨੋਸਿਸ 
 

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਨੋਸਿਸ ਸਕਉਂ ਸਮਲ ਸਰਹਾ ਹ?ੈ 
 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਟਿਹਾ ਹ ੈਟਿਉਂਟਿ EDD ਨ ੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਜਾਣਿਾਿੀ ਇਹ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹ ੈਟਿ ਤੁਸੀਂ EDD ਨ ੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹ ੈਜਾਾਂ 

ਸੂੰਭਾਵੀ ਟਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨੱਥੀ ਨੋਟਿਸ ਟਵੱਚ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਸੂੰਭਾਵੀ ਯੋਗਤਾ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਮੱੁਦ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਟਧਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ੂੰ ਛੁਪ੍ਾ ਿ ੇਿੱਟਿਆ ਹ ੈ। 
 

ਜੇਕਰ EDD ਇਹ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈਸਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਿਆਨ ਸਦਿੱਤਾ ਹ ੈਤਾਂ ਸਕੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹ?ੈ 
 

ਜੇਿਿ EDD ਨ ੂੰ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਟਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੱੁਝ ਿੇ ਅਤ ੇਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ੂੰ ਛੁਪ੍ਾ ਿੇ 

ਿੱਟਿਆ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ "ਗਲਤ ਟਬਆਨ" ਲਈ 2 ਤੋਂ 23 ਜੁਿਮਾਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਿ ਟਮਲ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪ੍ੈਨਲਿੀ ਹਫ਼ਟਤਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਾਂ ਭਟਵੱਿ ਦੇ ਬੇਿੁਿਗਾਿੀ ਦੇ 

ਦਾਅਵੇ ਟਵੱਚ ਜੋਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੇਿ ਪ੍ੈਨਲਿੀ ਹਫ਼ਟਤਆਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਿਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪ੍ ਿੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅੂੰਸ਼ਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਬੇਿੁਿਗਾਿ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹ,ੈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਿਿਣ ਜਮ੍ਾਾਂ 

ਿਿਾਉਣੇ ਲਾਿਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ ਿਾ ਿਿਨਾ ਲਾਿਮੀ ਹ,ੈ ਪ੍ਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਹਫ਼ਟਤਆਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਗਏ ਟਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ੁਿਾਣੇ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਿਿਨਾ ਪ੍ ੈਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤ ੇਗਏ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦੀ ਿੱੁਲ ਿਿਮ ਦੇ 30% ਦੇ 

ਬਿਾਬਿ ਆਿਟਥਿ ਜੁਿਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਨਾ ਪ੍ ੈਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤ ਸਿਆਨ ਿਾਰੇ EDD ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 

ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੂੰਭਾਵੀ ਝ ਠੇ ਟਬਆਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਟਦੱਤ ੇਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਦ ੇਹ,ੋ ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਿ ਸਿਦੇ 

ਹ ੋਅਤ ੇਤਾਿੀਖ਼ ਪ੍ਾ ਸਿਦ ੇਹ,ੋ ਅਤੇ ਸੂੰਭਾਵੀ ਟਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਡਾਿ ਦੀ ਤਾਿੀਖ਼ ਤੋਂ 10 ਟਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਹੇਠਾਾਂ ਟਦੱਤ ੇਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਡਾਿ ਿਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਿਦ ੇਹ ੋ

। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ EDD ਨ ੂੰ ਇਹ ਟਨਿਧਾਿਤ ਿਿਨ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਿਿਨਗੇ ਟਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਜਾਾਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟਿ ਜੋ ਜਾਣਿਾਿੀ 

ਤੁਸੀਂ EDD ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿ ਿਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਿੁਿਗਾਿੀ ਫਾਇਦੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਨ ਲਈ, ਜਾਣਬੱੁਝ ਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ੂੰ ਿੋਟਿਆ ਸੀ। 
 

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਸਵਿੱਚ ਜਵਾਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਹੇਠਾਂ ਸਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂਰ ੇਜਵਾਿ ਸਦਓ: 
 

1. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਟਦੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਾਂ EDD ਤੋਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ੂੰ ਛੁਪ੍ਾ ਿੇ ਿੱਟਿਆ ਸੀ?   ਹਾਾਂ     ਨਹੀਂ 

2. ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਟਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਿੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 

ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਸੀ?   ਹਾਾਂ     ਨਹੀਂ 

3. ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ੂੰ ਛੁਪ੍ਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਟਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਹ ਜਾਣਿਾਿੀ EDD ਨ ੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 

ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਸੀ?   ਹਾਾਂ     ਨਹੀਂ 

4. ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਾ ਟਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਿੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ EDD ਨ ੂੰ ਸ ਟਚਤ ਿਿਨ ਦੀ ਿੋਟਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਸੀ?   ਹਾਾਂ      ਨਹੀਂ 

5. ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 1 ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਾਂ ਟਵੱਚ ਟਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਟਿਉਂ ਟਦੱਤੀ ਜਾਾਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ੂੰ ਟਿਉਂ ਛੁਪ੍ਾਇਆ ਸੀ? 

______________________________________________________________________________________ 

6. ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿੋਈ ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਹੈ? 
______________________________________________________________________________________ 

 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿ਼ੁਿੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਸਿਆਨ ਸਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਤਿੱਥਾਂ ਨੰੂ ਛ਼ੁਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਸਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 

ਅਤ ੇਅਯੋਗਤਾ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਧੀਨ ਘੋਸਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਸਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਿੱਚੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹੈ। 

 

__________________________   __________________________   ____________________ 

 ਦਸਤਖ਼ਤ     ਸਲਸਖਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ     ਤਾਰੀਖ਼ 

 
 
ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ: 

 

EDD 

ਐਡਿੈੈੱਸ 

ਸ਼ਟਹਿ, ਹਾਲਤ, ਟਜਪ੍ ਿੋਡ 




