
ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੂਚਨਾ 

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (EDD) ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। UI Online ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰਨ 

ਲਈ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨਬੂੰਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੂੰ  ਵਕਸ ੇEDD ਪ੍ਰਵਤਵਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੰ ਬਰ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ 

ਿਰਵਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

UI OnlineSM ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾਅਿਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਨਰੂੰਤਰ ਲਾਭਾਾਂ* ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਵਕਸ ੇਮਿੌਦੂਾ ਦਾਅਿ ੇ

ਨੂੂੰ  ਮੜੁ-ਖੋਲਹਣ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅਤ ੇਵਦਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੂੰਟੇ ਅਤ ੇਹਫ਼ਤ ੇਵਿੱਚ 7 ਵਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਿ ੇਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ 

ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੂੰਗ ਹੈ। 

ਿਧੇਰੀ ਸਹਲੂਤ ਲਈ, UI Online MobileSM ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤ ੇਟੈਬਲੇਟ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਿਾਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ: 

1234567890 

EDD ਗੁਪ੍ਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੂੰ  ਬਹਤੁ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣਾ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਸ ੇਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ!ੋ UI Online ਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਿਾਾਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। ਔਸਤਨ, UI Online ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਮਹਾਾਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਿਾਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਮਹਾਾਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨਾਾਂ ਨਾਲੋਂ  

ਿਲਦੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

UI Online ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਾਂ ਵਤੂੰਨ ਚਰਣਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

1. www.edd.ca.gov/BPO ‘ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਲਾਵਗਨ ਬਣਾਓ।

2. ਆਪ੍ਣੇ EDD ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਨਬੂੰਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ UI Online ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ।

3. ਲਾਭਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿੀ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ UI Online ਿਾਾਂ UI Online Mobile ਤੱਕ

ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ।

ਆਪ੍ਣੇ UI Online ਤਿਰਬ ੇਤੋਂ ਿੱਧ-ਤੋਂ-ਿੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, UI OnlineSM User Guide, DE 2338G, (UI OnlineSM
 ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ), 

FAQs, ਅਤ ੇਿੀਡੀਓ ਵਟਊਟੋਵਰਅਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਧਨ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਵਿੂੰਨਹਾਾਂ ਨੂੂੰ  www.edd.ca.gov/UI_Online ‘ਤੇ ਲੱਵਭਆ ਿਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। UI Online ਦ ੇਕਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਅੱਿ ਹੀ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਤਾ 
ਬਣਾਓ। 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਵਗਨ ਬਣਾ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤ ੇUI Online ਖਾਤ ੇਲਈ ਰਵਿਸਟਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੂੰ  ਨਜ਼ਰ-ਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। 

* ਅੂੰਸ਼ਕ ਿਾਾਂ ਕੂੰਮ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦ ੇਦਾਅਵਿਆਾਂ ਿਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਭਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ ਪ੍ਰ UI OnlineSM ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਦਾ

ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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