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ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੰ  ਮੁੜ-ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

edd.ca.gov/UI_Online 'ਤੇ UI OnlineSM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ਼ੋ ਜਾਾਂ ਉਪੱਰ ਨਦੱਤੇ ਟ਼ੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰਾਾਂ ਨਵਚੱੋਂ ਨਕਸ ੇਇੱਕ 'ਤ ੇਕਾੱਲ ਕਰ਼ੋ। 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਯ਼ੋਗਤਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ EDD ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਨਕਵੇਂ ਲਾਗ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

edd.ca.gov/UIBDG 'ਤ ੇUI ਲਾਭ ਨਨਰਧਾਰਨ ਗਾਈਡ ਨ ੰ  ਦੇਖ਼ੋ।

EDD ਦਫਤਰ ਨਾਮ

PO ਬੌਕਸ

ਸ਼ਨਹਰ, CA ਨ਼ਿਪ ਕ਼ੋਡ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਮੇਨਲੰਗ ਪਤਾ

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼ਨਹਰ, ਰਾਜ, ਨ਼ਿਪ ਕ਼ੋਡ

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ

EDD ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਅੰਗਰੇ਼ਿੀ:  1-800-300-5616

ਸਪੇਨੀ:  1-800-326-8937

ਕੈਂਟ਼ੋਨੀ਼ਿ:  1-800-547-3506

ਮੈਂਡਨਰਨ:  1-866-303-0706

ਵੀਅਤਨਾਮੀ:  1-800-547-2058

TTY:  1-800-815-9387

ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਨਸਰਫ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਯ਼ੋਗਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਨ਼ੋਵਟਸ ਵਿਉ ਂਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹ?ੈ

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਰਨਣਤ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਮੁੱਦ ੇਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰ਼ੁਿਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾਅਵ ੇਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੱਕ EDD ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨ ੰ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਇੰਟਰਨਵਊ ਲਈ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ।ੈ ਨਵਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  UI ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਇਟੰਰਵਿਊ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ 

ਸਿਦਾ ਹੈ।

_____________________ ________ ________ਤੋਂ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰਸ ਼ਾਂਤ ਸਮ ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕ ਰ

ਇੱਕ EDD ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਨਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਨਬਨਾਾਂ ਨਕਸ ੇਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨ਼ੋਨਟਸ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਨਮ ਨੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇੰਟਰਨਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਾਂ 

ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਰਹ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲ ਆਪਣ ੇਖਰਚ ੇ'ਤੇ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਹ਼ੋਣ, ਗਵਾਹਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਤਆਰ ਕਰਨ, ਸਬ ਤ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹ਼ੋਰ ਸਮਾਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹ਼ੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਫ੍ਾਰਮ 'ਤ ੇਸ ਚੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 

ਪਨਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਨ ੰ  ਮੁੜ ਤਅੈ ਕਰਨਾ ਼ਿਰ ਰੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਵਊ ਨ ੰ  ਮੁੜ-ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਨਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹ਼ੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਨਕਉਾਂਨਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹ਼ੋਇਆ ਹ।ੈ

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਆਨਾਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਾਂ ਹ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ ੇਵੀ ਨਬਆਨ ਜਾਾਂ ਸਬ ਤ 'ਤੇ ਨਵਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ।

ਇਹ ਯ਼ੋਗਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵਿਿੇਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕ਼ੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਸਮੱਨਸਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਟੰਰਨਵਊ ਪਰਨਕਨਰਆ 

ਪ ਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯ਼ੋਗਤਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂਦੀ, ਵਾਧ  ਲਾਭਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖ਼ੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ ੈਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਦ਼ੋ-ਹਫ੍ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ, ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰ਼ੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕ਼ੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹ਼ੋਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਯ਼ੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦ ੇਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧ  ਭੁਗਤਾਨ ਦ਼ੋ ਹਫਨਤਆਾਂ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਨਬਤ ਹਨ, 

ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਜਕੇਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਨਣਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹ਼ੋ ਜਦੋਂ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯ਼ੋਗਤਾ 

ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਚੱ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਾਂ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਅਯ਼ੋਗ ਪਾਉ ਾਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਵਾਧ  ਭੁਗਤਾਨ 

ਮੰਨਨਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

edd.ca.gov/UI_Online
https://edd.ca.gov/en/uibdg/


DE 4800/P Rev. 9 (9-22) (INTERNET)  ਪੰਨਾ 2of 2 

ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਸਰਫ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ 

 
 

 

 

 

 

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼

ਫ਼ੋਨ ਇੰਟਰਨਵਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਠੇਾਾਂ ਨਦੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਇੰਟਰਨਵਊ ਨਕਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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	_____________________ ਤੋਂ ________ ਅਤੇ ________ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

	ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
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