ਨਮੂਨਾ, ਇਹ ਪੰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਹੈ.

ਨਿਟਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: 00/00/0000

ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨਿਟਸ
ਤੁਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱ ਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (UI) ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। UI ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੇ ਬਰ ਐਕਸਚਜ ਪਣਾਲੀ CalJOBSSM ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: CalJOBS ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਰੈਿਜ਼ਉਮੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ UI ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ CalJOBS ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਟਸ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 21 ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਪੋਫਾਈਲ
ਿਵਚ ਰੈਿਜ਼ਉਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ ਤ ਹੀ CalJOBS ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। CalJOBS ਿਵਚ ਸਮ ਿਸਰ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਿਜ਼ਉਮੇ ਬਣਾਉਣਾ UI ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ ਪਿਹਲ CalJOBS ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ EDD ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ, CalJOBS (caljobs.ca.gov) ਤੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਵ-ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਅਰੰ ਿਭਕ ਅੱ ਖਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ (SSN) ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਚਾਰ ਅੰ ਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਦੋ-ਅੰ ਕ ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਦੋ-ਅੰ ਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ SSN ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰ ਕ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਨ ਸਿਮਥ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ SSN ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਅੰ ਕ 1234 ਹਨ:
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ:

ਸਿਮਥਜੇ1234

ਪਾਸਵਰਡ:

04071234

ਜਦ ਤੁਸ CalJOBS ਤੇ ਲੌ ਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ ਹੈ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ America's
Job Center of CaliforniaSM (AJCC) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ AJCC ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ AJCC ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜੌਬ ਸਟਰ
0000 Main St.
ਸ਼ਿਹਰ, CA ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ
000-00-0000

CalJOBS ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ ਇੱ ਕ ਕੁਆਿਲਟੀ ਰੈਿਜ਼ਉਮੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ਪੂਰੇ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ
"ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਕਰੂਟਰ" ਸੈ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ ਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਪੋਸਿਟੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
EDD, ਇੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਪੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਪਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਭਾਗੀ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੇਵਾਵ , ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ/ਜ ਿਵਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰ (ਆਵਾਜ਼) ਜ
ਟੀਟੀਵਾਈ 1-800-815-9387 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
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