
 
 
 

ਇੰਪਲੋਇਮੈंਟ ਿਡਵਲੈਪਮਟੈं  ਿਡਪਾਰਟਮੈंਟ 
ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮैंਟ ਿਡਵੈਲਪਮैंਟ ਿਡਪਾਰਟਮैंਟ (EDD) ਕੋਲ ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋं 
ਕਰੋ। ਿਵਤਕਰੇ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ੂਨੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ੂਨੰ ਸਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਾ (EEO) ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜ 
ਿਦਓ। 
ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ: Employment Development Department 

Equal Employment Opportunity Office 
PO Box 826880, MIC 49 
Sacramento, CA 94280-0001 

ਫ਼ੈਕਸ ਦੁਆਰਾ: 1-916-654-9371 
ਤਵੱਜੋ: Equal Employment Opportunity Office 

1. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ: 
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ: 

ਸੈੱਲ: 
ਨਾं:

ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ: ਈਮੇਲ: 

ਰਾਜ: ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:   

2. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹीं ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮें (ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋं ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮਾं ਕਦੋं ਹੈ? 

ਿਦਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੱੁਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 

ਸਮਾਂ 

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 

3. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀं ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਉਸਨ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ: ੇ
ਉਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦਾ ਨਾं: 

ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ)/ਇਕਾਈ ਦਾ ਪਤਾ:  

ਸ਼ਿਹਰ: ਰਾਜ: ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ: 

ਫ਼ੋਨ:  

ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: ਸਭ ਤੋं ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 
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4. ਸਾ ੂਨੰ ਘਟਨਾ(ਵਾਂ) ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ:

 ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਕਵें ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
 ਘਟਨਾ(ਵਾं) ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾं ਦੱਸੋ। 
 ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕਸ ਨे ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ, ਤਾं ਨਾं ਅਤੇ ਅਹੁਦ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। 
 ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾं ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲੋं ਵੱਖਰਾ ਸਲਕੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾं ਸਾ ੂਨੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨਹ੍ ਾं ਨਾਲ ਿਕਵें ਵੱਖਰਾ ਸਲਕੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
 ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾ ੂਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ੂਨੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ੱ ੂੰ ੱ5. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸੂਚੀਬਧ ਕਰੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਉਸਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਾਧ ੂਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਅਸੀं ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਨਾਂ ਪਤਾ ਫ਼ੋਨ 
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6. ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ: 
 ਤੁਸीं ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹ ੈਉਸ ’ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਿਜਵ ें ਉਮਰ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਆਿਦ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ ੂਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਤੋं ਵੱਧ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾं ਤੁਸीं ਇੱਕ ਤੋं ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਨे ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹੋ: 

  ਉਮਰ – ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਰੰਗ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸੀਿਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਸਮੇਤ)

 ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ 

ਜਾਤੀ – ਜਾਤੀ ਦੱਸੋ: 

ਿਲੰਗ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀਆ, ਂ ਸੈਕਸ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਿਪੰਗ, ਟਰ੍ਾंਸਜैंਡਰ ਸਿਥਤੀ, ਅਤੇ 
ਿਜਨਸੀ ਪਛਾਣ/ਅਿਭਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 

ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਜਾं ਪਰਦੇਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਵਰਕਰ ਵਜੋं ਸਿਥਤੀ 

ਅਪਾਹਜਤਾ 

 ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾं ਿਵਸ਼ਵਾਸ 

ਧਰਮ 

ਿਜਨਸੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ 

 ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ 

ਹੋਰ (ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ):

7. ਕੀ ਤੁਸੀं ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਹਾਂ ਨਹੀं ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾं ਹੇਠਾं ਿਦੱਤ ੇਸਵਾਲਾं ਦ ੇਜਵਾਬ ਿਦਓ।

a. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀं
b. ਤੁਸीं ਿਕਸ ਤਾਰੀਖ਼ ੂਨੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? 
c. ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਾं ਿਜੱਥ ੇਤੁਸीं ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ:
ਪਤਾ: 

ਸ਼ਿਹਰ: ਰਾਜ:  ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:   

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:  ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ (ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੈ):

d. ਕੀ ਤੁਹਾ ੂਨੰ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾं ਿਰਪੋਰਟ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?  ਹਾਂ ਨਹੀं
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀं “ਹਾਂ” ’ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ। 

8. ਇੱਕ ਿਨੁਜੀ ਪ ੍ਰਤੀਿਨਧੀ ਦੀ ਚੋਣ:
 ਤੁਸीं ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, 

ਦੋਸਤ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ, ਵਕੀਲ, ਜਾं ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਸीं ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾं ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਪਤੀਿਨਧੀ ਰਾਹीं ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਤੁਸीं ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ੂਨੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?   ਹਾਂ ਨਹੀं 

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾं ਹੇਠਾं ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀं, ਤਾं ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ’ਤੇ ਜਾਓ। 

ਿਨੁਜੀ ਪ ੍ਰਤੀਿਨਧੀ ੂਨੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ: 
ਮैं ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲਗੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾं, ਜਾं ਜਾंਚ ਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾं ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ੂਨੰ ਮੇਰੇ ਿਨੱਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ ਵਜੋं ਮੇਰੇ 
ਵੱਲੋं ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾं। 
ਨਾं:

 ਮैं ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹਾं। ਮैं ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨਹीं ਹਾं।  

ਡਾਕ ਪਤਾ: 

ਸ਼ਿਹਰ: ਰਾਜ:  ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ:  

ਫ਼ੋਨ:   ਫ਼ੈਕਸ: 

ਈ-ਮੇਲ: 
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9. ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਹੱਲ (ADR) ੂਨੰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਨੋਿਟਸ:  ਜੇਕਰ ਤੁਸीं ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾं ਤੁਹਾ ੂਨੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। EEO ਦਫ਼ਤਰ ਓਦੋं ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਸ਼ੁਰੂ ਨਹीं ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋं ਤੱਕ ਤੁਸीं ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹीं ਕਰਦੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾं ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਥਾंਵਾं ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਜਾं ਨਹੀं ’ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। 

 ਿਵਚੋਲਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾंਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। 
 ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ੂਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹीं ਹੁੰਦਾ। 
 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਧਰਾं ਤੱਥਾं ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੀਆ ਂ ਹਨ, ਤੱਥਾं ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਾं 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹ ੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾं ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਵੇ। 
• ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਸੂਰ ਤੋं ਨਾਗਾ ਕਰਨਾ ਨਹीं ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸीं ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਉਸਨे 

ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
• ਿਵਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ, ਯੋਗ, ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾंਦੀ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡ ੇ(ਜਾं ਤੁਹਾਡ ੇਿਨੱਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
• ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾं ਤੇ‘  ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਜਾंਦ ੇਹਨ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸीं ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸਨे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਿਵਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
• ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾं ਿਧਰਾं ਲਈ ਕ ੂਨੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ‘  ਬੱਝਵਾं ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
• ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹीं ਹੁੰਦਾ, ਤਾं ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾंਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋं ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾंਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
• ਜੇਕਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾंਦੀ ਹੈ ਤਾं ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾंਚ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 ਕੀ ਤੁਸीं ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਨे ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 

ਹਾਂ, ਮैं ਿਵਚੋਲਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾं। ਨਹੀं, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾंਚ ਕਰੋ। 

10. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: 

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸीं 
ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦ ੇਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ੋਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਾं ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਸੱਚੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਹੈ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ: ਤਾਰੀਖ਼: 

EDD ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਾਲਕ/ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਿਵਕਲਾंਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾं ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-916-654-8434 
(ਵੌਇਸ) 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾं, ਸਹਾਇਤਾਵਾं ਅਤੇ/ਜਾं ਿਵਕਪਲਕ ਸਰੂਪਾं ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। TTY ਵਰਤਕਾੋं ਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 'ਤੇ 
California Relay Service ੂਨੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 
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