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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਭਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਹਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ) ਸਮੇਤ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਭਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਫ ਅੱਖਰਾਂ ਹਵੱਚ ਹਲਖੋ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਹਸਰਫ ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹਸਆਿੀ ਦੀ ਿੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਿਰੇਕ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਦਓ। ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਹਕ ਇਿ ਪੂਰੀ ਿੈ। ਅਧੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਿਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਨ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਿੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਬੈਹਨਹਫਟਾਂ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (EDD) ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ 
ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮ ਹਮਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹਬਆਨ ਹਦੰਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ‘ਤੇ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

1. ਕੀ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਰਾਜ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ?
ਅਤੇ / ਜਾਂ

ਕੀ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ?

1. ਿਾਂ ਨਿੀਂ     ਜੇ ਿਾਂ, ਿੇਠਾਂ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਨੇ(ਖ਼ਾਹਨਆਂ) ਹਵੱਚ ਸਿੀ ਲਗਾਓ:
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਾਿਰ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਦੱਸੋ:

ਕੈਨੇਡਾ

2. ਤੁਿਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ
ਐਡਹਮਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ?

a) ਜ ੇEDD ਨੇ ਤੁਿਾਨੰੂ EDD ਗਾਿਕ ਨੰਬਰ (ECN) ਹਦੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ
ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥ ੇECN ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ। (ECN ਇਕ 9-ਅੰਕਾਂ
ਦਾ ਨੰਬਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜ ੋ999 ਜਾਂ 990 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।)

2.

 a)

2A. ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।

2A.
 

3. ਤੁਿਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ? 3. ਅਖ਼ੀਰਲਾ   
 ਪਹਿਲਾ   
 ਹਵਚਕਾਰਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ

4. ਕੀ ਇਿ ਉਿ ਨਾਮ ਿੈ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਦਖਾਈ
ਹਦੰਦਾ ਿੈ?
a) ਜੇ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਉਿ ਨਾਮ ਹਦਓ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਕਾਰਡ

‘ਤੇ ਹਦਖਾਈ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।

4. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

a) ਆਖਰੀ
ਪਹਿਲਾ
ਹਵਚਕਾਰਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ

5. ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਰ ਨਾਮ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। 5. 

6. ਤੁਿਾਡੀ ਜਨਮ ਹਮਤੀ ਕੀ ਿੈ? 6.  (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

7. ਤੁਿਾਡਾ ਹਲੰਗ ਕੀ ਿੈ? 7. ਮਰਦ      ਔਰਤ

8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਲਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਵੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ
ਸਪੈਹਨਸ਼ ਹਵੱਚ?
a) ਤੁਿਾਡੀ ਤਰਜੀਿੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਕਿੜੀ ਿੈ?

8. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ      ਸਪੈਹਨਸ਼

 a) 

9. ਕੀ ਹਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਜਾਂ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਭਹਰਆ ਿੈ?
a) ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਿਰ ਹਕਸਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ(ਦਾਅਵੇ) ਦਾਇਰ

ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਾਲੀਆ ਹਮਤੀ(ਹਮਤੀਆਂ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।

9. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

a) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਤੀ (ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

a) ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਮਤੀ (ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)
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DE 1101I/P Rev. 11 (11-14) (INTERNET) ਪੰਨਾ 2 ਕੁੱ ਲ 11

ਨਮ
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

10. ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਿੈ?

a) ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰੋ।

ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ b-d ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

b) ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕਸੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਿੈ?

c) ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ।

d) ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹਕਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਿੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਤਿੁਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਿੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ
‘ਤੇ ਹਕਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਿੋ?

10. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

a) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ:

ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ b-d ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

b) ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

c) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

d) ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰੋ:

11. ਤੁਿਾਡਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?
a) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਿੀਂ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਤਿੁਾਨੰੂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਾਈ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ

ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਲਈ TTY ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਰਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ
ਖ਼ਾਨੇ ਹਵੱਚ ਸਿੀ ਲਗਾਓ।

11.   –    –  
a) TTY (ਗੈਰ-ਆਵਾਜ਼)      ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਰਲੇ ਸਰਹਵਸ

12. ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਿੈ?
(ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਅਤ ੇZIP ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)

12. ਸਟ੍ਰੀਟ: ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ:
 ਸ਼ਹਿਰ:   
 ਰਾਜ:        ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:  

13. ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਉਿੀ ਿੈ ਜੋ ਤਿੁਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਿੈ?
a) ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। (ਆਪਣਾ

ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ZIP ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)
ਕੋਈ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਹਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਪਤਾ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ।

13.  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
a) ਸਟ੍ਰੀਟ:   ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ:
 ਸ਼ਹਿਰ:   
 ਰਾਜ:        ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

14. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਕੀ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਿੋ?

14.  

15. ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਨਸਲ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਿੋ? ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਹਤਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:

ਗੋਰੇ  ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿਸਪੈਹਨਕ  ਹਿਸਪੈਹਨਕ

 ਏਹਸ਼ਆਈ  ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਹਡਅਨ/ਅਲਾਸਕਾ ਹਨਵਾਸੀ  ਚੀਨੀ

 ਕੰਬਹੋਡਆਈ  ਹਫਲੀਪੀਨੋ  ਿੋਰ ਪੈਹਸਹਫਕ ਟਾਪੂ ਹਨਵਾਸੀ

 ਗੁਆਮਹੇਨਅਨ  ਏਹਸ਼ਆਈ ਭਾਰਤੀ  ਜਾਪਾਨੀ

 ਕਹੋਰਆਈ  ਲਾਓਤੀਅਨ  ਸਾਮੋਅਨ

 ਹਵਅਤਨਾਮੀ  ਿਵਾਈ ਹਨਵਾਸੀ  ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ/ਚਾਿੁੰ ਦੀ

16. ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿੈ? (ਕੋਈ ਅਸਮਰਥਤਾ ਸਰੀਰਕ
ਜਾਂ ਮਾਨਹਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ
ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤਕ ਸੀਹਮਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਪਣੀ
ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਿੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ,
ਬੋਲਣਾ, ਸਾਿ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।)

16. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ      ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ/ਚਾਿੁੰ ਦੀ

17. ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਿੈ?  ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨੇ ਹਵੱਚ ਸਿੀ ਲਗਾਓ।

ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ  ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਹਡਪਲੋਮਾ ਜਾਂ GED ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ

ਐਸੋਹਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟਸ  ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ  ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ

18. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਿੋ? 18. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ



DE 1101I/P Rev. 11 (11-14) (INTERNET) ਪੰਨਾ 3 ਕੁੱ ਲ 11

ਨਮ
ੂਨਾ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

19. ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ੇਅਸਥਾਈ ਏਜੰਸੀ, ਹਕਸ ੇਲੇਬਰ ਕਾਨਟ੍ਰਕੈਟਰ, ਹਕਸ ੇਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਹਕਸ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿ,ੈ ਹਜੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮ ਦੇ ਿਠੇਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਤੁਿਾਡੀਆ ਂਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਨਾਮ ਦੇ ਿਠੇਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਣੋ। ਆਪਣ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਚੈੱਕ ਸਟੈਬ(ਸਟੈਬਾਂ) ਜਾਂ W-2(s) ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਿ ਸਕਦੇ ਿੋ।
a) ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਹਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ।
b) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਮਆਦ (ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ)।
c) ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਿਰੇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ।
d) ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ (ਘੰਟਾਵਾਰ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਸਲਾਨਾ, ਕਹਮਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪੀਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ)।
e) ਦੱਸੋ ਹਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ।
f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
g) ਢੁਕਵੇਂ “ਿਾਂ/ਨਿੀਂ” ਖ਼ਾਨੇ ਹਵੱਚ ਸਿੀ ਲਗਾਓ ਹਕ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਵਹਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ (ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਿੈ) ਹਜੱਥੇ 

ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਿ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ(ਦੇ) ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ(ਪਤੇ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਮਆਦ(ਹਮਆਦਾਂ), ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੀ-ਸਿੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੈਹਨਹਫਟਾਂ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਿੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਿ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ b) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ c) ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂ d)  ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ?
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਆਹਦ)?

ਨਾਮ: ਵੱਲੋਂ:  $ 
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਵੱਲ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ?   F/T       P/T f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
g) ਕੀ ਇਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?      ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ:     –     –

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ b) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆ ਂ c)  ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂ d)  ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ?
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਆਹਦ)?

ਨਾਮ: ਵੱਲੋਂ:    $  
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਵੱਲ:   
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ?   F/T       P/T f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
g) ਕੀ ਇਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?      ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ:     –     –

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ b) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ c) ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂ d)  ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ?
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਆਹਦ)?

ਨਾਮ: ਵੱਲੋਂ:  $ 
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਵੱਲ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ?   F/T       P/T f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
g) ਕੀ ਇਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?      ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ:     –     –

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ b) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ c) ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂ d)  ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ?
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਆਹਦ)?

ਨਾਮ: ਵੱਲੋਂ:  $ 
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਵੱਲ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ?   F/T       P/T f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
g) ਕੀ ਇਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?      ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ:     –     –
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਹਕਉਰਹਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

19. ਜਾਰੀ
a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ b) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ c) ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂ d)  ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ?

(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਆਹਦ)?
ਨਾਮ: ਵੱਲੋਂ:  $ 
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਵੱਲ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ?   F/T       P/T f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
g) ਕੀ ਇਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?      ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ:     –     –

a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ b) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ c) ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ ਂ d)  ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਵੇਂ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ?
(ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਫਤਾਵਾਰ, ਮਿੀਨਾਵਾਰ, ਆਹਦ)?

ਨਾਮ: ਵੱਲੋਂ:  $ 
ਡਾਕ ਪਤਾ: ਵੱਲ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱ ਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ?   F/T       P/T f) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿਫਤਾ ਹਕੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
g) ਕੀ ਇਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?      ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰੋ:     –     –

20. ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 19 ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ?

20  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 19 a-g ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਹਦਓ। 
ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

21. ਜ ੇEDD ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤਿੁਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਹਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸ ਪੀਰੀਅਡ (ਹਮਆਰੀ ਆਧਾਰਕ ਹਮਆਦ)
ਹਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬੇਸ
ਪੀਰੀਅਡ (ਹਵਕਲਪਕ ਆਧਾਰਕ ਹਮਆਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇੱਕ
ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ?
ਹਮਆਰੀ ਆਧਾਰਕ ਹਮਆਦ ਅਤੇ ਹਵਕਲਪਕ ਆਧਾਰਕ ਹਮਆਦ ਬਾਰੇ
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, EDD ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.edd.ca.gov ‘ਤੇ
ਜਾਓ।

21  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

22. ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਭ
ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
a) ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ?

(ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਹਸ਼ਸ਼ਟ ਬਣੋ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡ੍ਰਾਈ
ਕਲੀਹਨੰਗ, ਉਸਾਰੀ, ਹਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ।)

b) ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਹਕੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
c) ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?

22. ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:

a) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹਕਸਮ:

b) ਸਾਲ: ਮਿੀਨੇ:
c) 

23. ਤੁਿਾਡਾ ਆਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਿੈ? 23. 

24. ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਆਮ ਕੰਮ ਮੌਸਮੀ ਿੈ?
ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-c ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:
a) ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ?
b) ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ?
c) ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੋਰ ਹਕਿੜੀਆਂ ਮਿਾਰਤਾਂ ਿਨ?

24. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-c ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:
a) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)
b) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)
c)



DE 1101I/P Rev. 11 (11-14) (INTERNET) ਪੰਨਾ 5 ਕੁੱ ਲ 11

ਨਮ
ੂਨਾ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਹਕਉਰਹਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰੋ। ਇਿ ਉਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ ਹਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਨੌਕਰੀ ਹਵੱਚ ਹਕੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਤਿੁਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਏਜੰਸੀ, ਹਕਸੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਹਕਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਹਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਘਰ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (IHSS) ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਲਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਸੇਵਾ ਮਿੱੁਈਆ ਕੀਤੀ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਿੈ, ਨਾ ਹਕ ਕਾਉਂਟੀ। ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਸਟੈਬ(ਸਟੈਬਾਂ) ਜਾਂ W-2(s)
ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਿ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਯਾਦ-ਦਿਾਨੀ:  ਕਈੋ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੈਹਕ ਹਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਣ ਜਾਂ ਫਲੁ-ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋਣ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਉਸ ਆਖਰੀ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਸਦ ੇਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਵ-ੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ 
ਤਕ ਹਕ ਤੁਿਾਡ ੇਕਲੋ ਚਣੋਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ

25. ਉਿ ਆਖਰੀ ਹਮਤੀ ਕੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ
ਅਸਲ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ?
a) ਤੁਿਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਫਤੇ ਲਈ ਤਿੁਾਡੀਆਂ ਕੁੱ ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ

ਕੀ ਿਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਿਫ਼ਤਾ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ
ਸ਼ੁਰੂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

b) ਤੁਿਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ?
c) ਤੁਿਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਿੈ?

d) ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਭਹੌਤਕ ਪਤਾ ਉਿੀ ਿ ੈਜੋ
ਉਸਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਿ?ੈ (ਭਹੌਤਕ ਪਤਾ ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ ਨਿੀਂ ਿੋ
ਸਕਦਾ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਡਾਕ ਪਤਾ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰੋ।)

ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਭੌਹਤਕ ਪਤਾ ਕੀ
ਿੈ?

e) ਤੁਿਾਡੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਭੌਹਤਕ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?

f) ਤੁਿਾਡੇ ਹਨਕਟਤਮ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ?
g) ਸੰਖੇਪ ਹਵੱਚ, ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵੱਚ

ਹਵਆਹਖਆ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ
ਕੰਮ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ। ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ
ਨਾ ਕਰੋ।

25. (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

a) $

b) ਨਾਮ:
c) ਡਾਕ ਪਤਾ:

ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ:     ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

d)  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਭੌਹਤਕ ਪਤਾ:  
ਸਟ੍ਰੀਟ:   
ਸ਼ਹਿਰ:   
ਰਾਜ:     ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:

e) – – 

f) 
g) ਕਾਰਨ:

26. ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਹਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਹਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ), ਿੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦ ਵਰਗੇ
ਹਕਸੇ ਵਪਾਰਕ ਹਵਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ,  ਹਕਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਆਖਰੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ)
ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੋ?

26. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ/ਿੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-b ਦਾ ਉੱਤਰ 
ਹਦਓ:

ਜੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਸੀ/ਿੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ c-e ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?
ਨਾਮ:
ਫ਼ੋਨ:   – –

b) ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੜਤਾਲ ਦੇ ਬੈਹਨਹਫਟ ਹਮਲਣਗੇ?
ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

c) ਹਕੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਹਡਆ?
d) ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ? ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
e) ਜੇ ਿਾਂ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?

ਨਾਮ:
ਫ਼ੋਨ:   – –
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

27. ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਵਹਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਹਕਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਿੋ?

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-e ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਵਹਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ(ਸੰਸਥਾਨਾਂ) ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-
ਮੁਨਾਫਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਲਈ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱੁਈਆ
ਕਰੋ।

b) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਸ ਏਜਂਲਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਹਡਸਹਟ੍ਰਕਟ
(LAUSD) ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਅਹਧਆਪਕ ਿੋ?

c) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਹਮਆਦ ਹਵੱਚ ਜਾਂ ਆਫ-ਟ੍ਰੈਕ
ਿੋ?

d) ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਵਹਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱ ਟੀ
ਦੀ ਹਮਆਦ ਜਾਂ ਆਫ-ਟ੍ਰੈਕ ਹਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ
ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਚਤ ਭਰੋਸਾ ਹਮਹਲਆ ਿੈ?

e) ਤੁਿਾਡੀ ਅਗਲੀ ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਆਫ-ਟ੍ਰੈਕ ਹਮਆਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ
ਦੀ ਹਮਤੀ ਕੀ ਿੈ?

27. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-e ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਨਾਮ:
ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:
ਫ਼ੋਨ: – – 

ਨਾਮ:
ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਸਟ੍ਰੀਟ:
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ: ਹਜ਼ਪ ਕੋਡ:
ਫ਼ੋਨ: – – 

b) ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

c)  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

d)  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ?   (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

e)    (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

28. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਿੋ?

28. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

29. ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਦੀ ਹਮਤੀ ਿੈ?

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ਹਮਤੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ?

29. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

30. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸ ੇਯਨੂੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਨਅਨ ਟ੍ਰਡੇ ਐਸਹੋਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿ?ੋ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-f ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਤੁਿਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਹਨਅਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ?

b) ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?

c) ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਹਨਅਨ ਐਸਹੋਸਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?

d) ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਹਨਅਨ ਐਸਹੋਸਏਸ਼ਨ ਤਿੁਾਡੇ ਲਈ
ਕੰਮ ਲੱਭਦੀ ਿੈ?

e) ਕੀ ਤੁਿਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਹਨਅਨ ਐਸਹੋਸਏਸ਼ਨ ਤਿੁਾਨੰੂ ਕੰਮ
‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੰੂ ਹਨਯੰਹਤ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ?

f) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਹਨਅਨ ਐਸਹੋਸਏਸ਼ਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵੱਜੋਂ ਰਹਜਸਟਰਡ ਿੋ?

30. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-f ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a)  
b) (ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਹਸਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਸਫਰ “0” ਦਾਖਲ ਕਰੋ।)

c)  – – 

d) ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

e) ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

f) ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

31. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਖਲਾਈ ਹਵੱਚ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤਿੁਾਡਾ
ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੈ?

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a-g ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਕੀ ਿੈ?

b) ਵਰਤਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਿੋਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਕੀ ਿੈ?

c) ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ?

d) ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?

e) ਉਿ ਹਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋ, ਜਾਂ
ਤੁਿਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੈ?

f) ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ f ਹਵੱਚ ਹਸੱਧੇ
ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਹਧਕਾਰਤ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੰਡ
ਲੈਂਦਾ ਿੈ?

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ਅਪ੍ਰੈਂਹਟਸਹਸ਼ਪ 
ਹਸਖਲਾਈ ਹਵੱਚ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਹਸਖਲਾਈ ਦੇ 
ਿਫਤੇ(ਿਫਹਤਆਂ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ,
DE 4581, ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਸਖਲਾਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਸਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

g) ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਿੁਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇ ਹਵੱਚ
ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ
ਹਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ?

31. ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-g ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a)  (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

b)  (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

c) 

d) ਫ਼ੋਨ:  – – 

e) ਹਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ:

f) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਹਸਰਫ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨੇ ਹਵੱਚ ਸਿੀ ਲਗਾਓ।

ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ (WIA)
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਹਨੰਗ ਪੈਨਲ (ETP)
ਟ੍ਰੇਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਹਸਸਟੈਂਸ (TAA)
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਕਸ ਆਪਰਚੁਹਨਟੀ ਐਡਂ ਹਰਸਪੌਂਸੀਹਬਹਲਟੀ ਟੂ ਹਕਡਜ਼
(CalWORKS)
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਨਤ ਅਪ੍ਰੈਂਹਟਸਹਸ਼ਪ

 ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਧਰ
 ਉੱਪਰ ਹਦੱਹਤਆਂ ਹਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ

g)  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

32. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇ ਹਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਿੋ?

a) ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ
ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਿੋ।

32.  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ 

a) ਹਵਆਹਖਆ:   

33. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇ ਹਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਿੋ?

a) ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰੋ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ-
ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਕਉਂ ਨਿੀਂ ਿੋ।

33. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ 

a) ਹਵਆਹਖਆ:

34. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੱਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਵੱਚ ਿੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤਿੁਾਡੀ ਸਵੈ-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿੈ? (ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ
ਤੁਿਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਿੋ।)

34. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

35. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੁਣ, ਜਾਂ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਹਫਸਰ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ
ਸਟੌਕਿੋਲਡਰ ਿੋ ਜਾਂ ਰਿੇ ਿੋ?

a) ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਦ ਦਾ ਅਿੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੋ।

35. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ 

a) ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ:

ਪਦ/ਅਿੁਦਾ:

36. ਕੀ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਕਸੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਅਹਧਕਾਰੀ
ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ?

36.  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

37. ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਮਲ ਰਿੀ ਿੈ?

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਕੀ ਇਸ ਵਲੇੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਮਲ ਰਿੀ ਿ?ੈ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ b-f ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

b) ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ?

c) ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਿੈ?

d) ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਿੈ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?

e) ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ
ਿੈ(ਿਨ)?

f) ਕੀ ਹਪਛਲੇ 18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ?

37. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 38 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ b-f ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

b) 
c) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

d) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

e) 

f) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

38. ਕੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ(ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ)
ਹਮਲੇਗੀ(ਹਮਲਣਗੀਆਂ)?

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-b ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ(ਵਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਿੈ?

b) ਤੁਿਾਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹਮਲੇਗੀ?

38. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-b ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a)   
  
b)     (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

     (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

39. ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਮਪੈਨਸੇਸ਼ਨ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ)
ਹਮਲ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਹਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ?

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-d ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਣ ਿੈ?

b) ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ?

c) ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਿੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਿੋਵੇ?

d) ਤੁਿਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਹਮਤੀਆਂ ਕੀ ਿਨ, ਜੇ ਪਤਾ ਿੋਣ?

39.  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ

ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ a-d ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a)  
b) ਫ਼ੋਨ:  – – 
c) 
d) ਵੱਲੋਂ: (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

ਵੱਲ: (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

40. ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਹਮਹਲਆ ਿੈ ਜਾਂ ਹਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿੈ ਤੁਿਾਡੀ ਹਨਯਹਮਤ ਤਨਖਾਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ?  ਿਾਂ      ਨਿੀਂ
(ਉਦਾਿਰਨ: ਛੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਿ, ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਿ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਤਨਖਾਿ, ਨੋਹਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਿ, ਆਹਦ।)

ਜੇ ਿਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ A-D ਹਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤਨਖਾਿ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਹਵੱਚ ਹਮਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A-C ਭਰੋ (ਸੈਕਸ਼ਨ C ਹਵੱਚ, ਇੱਕ-
ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਦੱਸੋ)।

A.
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹਕਸਮ

(ਉਦਾਿਰਨ: ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਿ)

B.
ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ
(ਉਦਾਿਰਨ: $600)

C.
ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

(ਹਮਤੀ: ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

D.
ਇਸ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ

(ਹਮਤੀ: ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

41. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਵਾਸੀ ਿੋ?

ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਨੂਾਈਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਸਟੀਜ਼ਨਹਸ਼ਪ ਐਡਂ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼ੇਨ
ਸਰਹਵਹਸਜ਼ (USCIS, ਸਾਬਕਾ INS) ਕਲੋ ਰਹਜਸਟਰਡ ਿ ੋਅਤੇ 
ਯਨੂਾਈਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਧਕਾਰਤ ਿ?ੋ

b) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਪਛਲੇ 19 ਮਿੀਹਨਆਂ ਲਈ ਯੂਨਾਈਹਟਡ ਸਟੇਟਸ ਹਵੱਚ
ਕਾਨੰੂਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿੱਕਦਾਰ ਸੀ?

41. ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

ਜੇ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦਓ:

a) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

b) ਿਾਂ  ਨਿੀਂ

ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ “a” ਲਈ “ਿਾਂ” ਹਵੱਚ ਜਵਾਬ ਹਦੱਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿੇਠਾਂ 41A ਤੋਂ 41H ਤਕ ਹਦੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੱੁਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

41A.    ਸਥਾਈ ਹਨਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਡ (I-551)
1) ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਸਥਾਈ ਹਨਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (CARD#)

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਪਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਿਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, 
ਜਨਮ ਹਮਤੀ ਅਤੇ ਹਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ ਦੇ ਿੇਠਾਂ ਿੈ।

3) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ (EXP)

41A.    ਸਥਾਈ ਹਨਵਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਡ (I-551)
1) A#

ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2)  
ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਵਰਣ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 3 ਅੱਖਰ-ਅੰਕ ਵਰਣ ਅਤੇ ਫੇਰ 10 ਅੰਕ 
ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦਸੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਹਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਹਦਓ।

3) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

41B.    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ (I-766)
1) ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

41B.    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ (I-766)
1) A#

ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

41C.    ਹਰਹਫਊਜੀ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (I-571)
1) ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

41C.    ਹਰਹਫਊਜੀ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (I-571)
1) A#

ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

41D.    ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ (I-94)
1) ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

2) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

41D.    ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹਰਕਾਰਡ (I-94)
1) 

ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2) (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

41E.    ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ ਪਰਹਮਟ (I-327)
1) ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

41E.    ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ ਪਰਹਮਟ (I-327)
1) A#

ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2)  (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

41F.    ਹਮਆਦ ਨਾ ਪੁੱ ਹਗਆ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

1) ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

2) ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ

3) ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ

4) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

41F.    ਹਮਆਦ ਨਾ ਪੁੱ ਹਗਆ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ

1) 
ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2) 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ 12 ਅੱਖਰ-ਅੰਕ ਦੇ ਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

3) 
ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ 8 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

4)    (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

41G.    ਹਮਆਦ ਨਾ ਪੁੱ ਗੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਵੱਚ ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ 
ਹਰਕਾਰਡ (I94)

1) ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

2) ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ

3) ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ

4) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

41G.    ਹਮਆਦ ਨਾ ਪੁੱ ਗੇ ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਵੱਚ ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਹਰਕਾਰਡ (I94)

1)  
ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2)  
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ 12 ਅੱਖਰ-ਅੰਕ ਦੇ ਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

3) 
ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ 8 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

4)  (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

41H.    ਿੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੋਂ G ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ)

1) ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (A#)

2) ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ

3) ਹਮਆਦ ਪੁਗਣ ਦੀ ਹਮਤੀ

4) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ

41H.    ਿੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੋਂ G ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਹਦੱਤੇ ਗਏ)

1) A#
ਹਵਦੇਸ਼ੀ ਰਹਜਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

2) 
ਆਗਮਨ/ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ 11 ਅੰਕ ਲੰਮਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਹਸਰਫ ਅੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

3)  (ਮਮ/ਹਦਹਦ/ਸਾਸਾਸਾਸਾ)

4) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ:
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ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਉਹਰਟੀ ਨੰਬਰ:  –  –  

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਿੋ ਹਕ ਇਿ ਪੂਰੀ ਿੈ। ਅਧੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿੁਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਨ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ 
ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਬੈਹਨਹਫਟਾਂ ਨੰੂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਹਕਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼(ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ) ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਿੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਡਾਕ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਿੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ: EDD
P.O. Box 12906
Oakland, CA 94604-2909

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਵਾਧੂ ਡਾਕ-ਸ਼ੁਲਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ।

ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ: 1-866-215-9159

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਦਓ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮ ੇ(UI) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤਿੁਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦ ੇ10 ਹਦਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ UI ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੀਂ ਿੋਈਆਂ ਿਨ, ਤਾਂ 
ਿੇਠਾਂ ਹਦੱਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਹਕਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  1-800-300-5616 ਸਪੈਹਨਸ਼  1-800-326-8937 ਮੈਂਡਹਰਨ  1-866-303-0706

TTY (ਨੋਨ-ਵੋਇਸ)  1-800-815-9387 ਕੈਂਟੋਨੀਸ 1-800-547-3506 ਹਵਅਤਨਾਮੀ  1-800-547-2058

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਤੀ: ਡਾਕ ਜਾਂ  ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ

ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ




