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ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਵਕਲਾਂਗ ਬੀਮਾ
ਪੇਡ ਫੈਰਮਲੀ ਲੀਵ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪੇਡ ਫੈ ਮਿਲੀ ਲੀਵ (PFL) ਪਰਰੋਗਰਾਿ ਉਹਨਾਂ ਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਰਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਤੋਂ ਸਿਾਂ 
ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜੰਦਗੀ ਦੇ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਜ।ੋ

ਨਵੀਆਂ ਿਾਵਾਂ ਜੋ ਵਰਤਿਾਨ ਮਵੱਚ ਜਨਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਡਸਏਮਬਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (DI) ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ DI ਕਲੇਿ ਖਤਿ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ 
PFL ਲਾਭ ਪਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। DI ਤੋਂ PFL ਮਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ।ੋ

ਕੀ ਤਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ?
PFL ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ:

• ਮਪਛਲੇ 12 ਿਹੀਮਨਆਂ ਮਵੱਚ ਪਮਰਵਾਰ ਮਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ 
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਮਪਛਲੇ 5 ਤੋਂ 18 ਿਹੀਮਨਆਂ ਮਵੱਚ ਸਟੇਟ ਮਡਸਏਮਬਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਪੇਸਟਬਸ 'ਤੇ 
"CASDI" ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮਗਆ) ਮਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਮਪਛਲੇ 12 ਿਹੀਮਨਆਂ ਮਵੱਚ PFL ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂ PFL ਲਈ  
ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਰਕਵੇਂ ਦਿਜ ਕਿਾਂ?
ਪੇਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਵ (PFL) ਲਾਭਾਂ - ਨਵੀਂ ਿਾਂ (DE 2501FP) ਲਈ ਦਾਅਵਾ  
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮਤਿ DI ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। PFL ਲਾਭਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ DE 2501FP ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ DI ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ:          

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ DE 2501FP ਫਾਰਿ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਰੋਸੈਮਸੰਗ 
ਲਈ ਫਾਰਿ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਵਕਾਸ ਮਵਭਾਗ (EDD) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SDI Online (edd.ca.gov/SDI_Online) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣਾ DI ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:       

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ SDI ਔਨਲਾਈਨ ਇਨਬਾਕਸ ਮਵੱਚ DE 2501FP ਦਾ ਇੱਕ ਮਲੰਕ 
ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰਰਾਮਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਅੱਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਨਾ ਦਾ ਨੋਮਟਸ (DE 429DF) ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਿਾਮਨਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭ 
ਦੀ ਰਕਿ ਪਰਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟਰਰਾਮਨਕ ਲਾਭ ਭੁਗਤਾਨ (EBP) ਨੋਟੀਮਫਕੇਸ਼ਨ (DE 2500E) ਪਰਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਿਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਦੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਮਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੰਿ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ CaliforniaPaidFamilyLeave.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

EDD ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਿੌਕਾ ਿਾਲਕ/ਪਰਰੋਗਰਾਿ ਹ।ੈ ਮਵਕਲਾਂਗ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਮਵਕਲਮਪਕ ਫਾਰਿੈਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 1-866-490-8879 (ਵੌਇਸ ਕਾਲ) 'ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। TTY ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 'ਤੇ California Relay Service ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ।ੋ
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