ՆՄՈՒՇ, այս էջը միայն հղման համար է:

Ծանուցման ամսաթիվը․

00/00/0000

Դիմումատուի անունը,
դիմումատուի հասցեն,
քաղաքը, Կալիֆոռնիայի փոստային կոդը

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋԻ ՄԱՍԻՆ
Դուք հաջողությամբ դիմել եք գործազրկության ապահովագրություն (UI) ստանալու համար: Որպեսզի
ապահովեք UI նպաստներ ստանալու Ձեր իրավունքը, Դուք պետք է գրանցվեք աշխատանքի համար՝
օգտագործելով CalJOBSSM-ը՝ Կալիֆոռնիայի աշխատուժի առցանց փոխանակման համակարգը:
Կարևոր է. CalJOBS-ում Ձեր ռեզյումեն չգրանցելն ու չթարմացնելը կարող է ազդել UI
նպաստներ ստանալու Ձեր իրավունքի վրա:
Այս պահանջը կատարելու համար պարզապես գրանցվեք CalJOBS-ում և այս ռեզյումեն ավելացրեք Ձեր
պրոֆիլին՝ սույն ծանուցման օրվանից ոչ ուշ, քան 21 օրվա ընթացքում: Եթե Դուք արդեն ունեք CalJOBS
հաշիվ, ապա Ձեզ հարկավոր է թարմացնել Ձեր տվյալները և աշխատանքային պատմությունը: Ժամանակին
CalJOBS-ում գրանցվելը և ռեզյումեի ստեղծելը Ձեզ իրավունք կտան օգտվել UI-ի նպաստներից:
Եթե նախկինում չեք օգտվել CalJOBS-ից, EDD-ն Ձեզ համար նախնական գրանցման գրառում կգործարկի:
Այս գործընթացն ավարտելու համար մուտք գործեք CalJOBS (caljobs.ca.gov): Ձեր նախնական գրանցումն է
Ձեր ամբողջական ազգանունը, Ձեր անվան սկզբնատառը և Ձեր սսոցիալական ապահովության համարի
(SSN) վերջին չորս նիշը։ Ձեր գաղտնաբառն է Ձեր ծննդյան երկնիշ օրը, Ձեր ծննդյան երկնիշ ամիսը և Ձեր
SSN-ի վերջին չորս նիշերը:
ՕՐԻՆԱԿ․ Ջեյն Սմիթ անունով ինչ-որ մեկի համար, որը ծնվել է հուլիսի 4-ին, և SSN-ի վերջին չորս նիշն է 1234:
Օգտատիրոջ անունը․
Գաղտնաբառը․
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Խնդրում ենք մի մոռացեք օգտագործել Ձեր սեփական տվյալները, երբ մուտք եք գործում CalJOBS։ Երբ
Դուք առաջին անգամ մուտք գործեք համակարգ՝ օգտագործելով նախնական գրանցման տվյալները, Ձեզ
կառաջարկվի փոխել Ձեր ժամանակավոր գաղտնաբառը: Եթե Դուք չեք կարող մուտք գործել, օգնության
կարիք ունեք կամ ինտերնետ-կապ չունեք, խնդրում ենք դիմել Ձեր Կալիֆոռնիայի տեղական America's Job
Center of CaliforniaSM (AJCC): Յուրաքանչյուր AJCC ունի աշխատակազմ, որը կօգնի Ձեզ գտնել Ձեր
աշխատանքի որոնման և վերապատրաստման կարիքները:
Ձեր տեղական AJCC-ի հասցեն և հեռախոսահամարն է.
Կալիֆորնիայում Ձեր տեղական ամերիկյան զբաղվածության կենտրոնը
0000 գլխավոր փողոց
qաղաք Կալիֆոռնիայի փոստային կոդը
000-00-0000
CalJOBS-ում Դուք կարող եք ստեղծել որակյալ ռեզյումե, որը կարող են դիտել գրանցված
գործատուները: Դուք նաև կարող եք դիտել և դիմել մի շարք թափուր աշխատատեղերի համար ամբողջ
Կալիֆոռնիայում։ «Աշխատանք փնտրելու ծառայություններ» բաժնում Դուք կարող եք ստեղծել
«Վիրտուալ հավաքագրող», որպեսզի այն Ձեզ ավտոմատ կերպով էլեկտրոնային փոստով տեղեկացնի
նոր թափուր աշխատատեղերի մասին, որոնք համապատասխանում են Ձեր հմտություններին և
նպատակներին:
EDD հավասար հնարավորություններով գործատուն/ծրագիրը այս հրապարակման գործընկերն է: Ըստ
պահանջի՝ օգնություն և օժանդակ ծառայություններ են հասանելի անգործունակ անհատներին։
Ծառայությունների, օժանդակ միջոցների և/կամ այլընտրանքային ձևաչափերի մասին հարցումները
պետք է կատարվեն զանգահարելով վերը նշված համարով (ձայնային) կամ TTY 1-800-815-9387-ով։
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