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ਭਾ�ਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਰੀਚ ਐਗਰੀਮ�ਟ ਦਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾ�ਾ ਪਹੰੁਚ ਸੁਧਾਰ� ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਈ ਡੀ ਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ�  ਅਤੇ ਿਵ�ਾਲ ਭਾ�ਾ

ਯੋਗਤਾਵ� ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। .

ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾ�ਾ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਵਕੀਲ� ਦੀ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਨਵਾਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਮੱੁਢਲੀ  ਭਾ�ਾ ਵਜ� ਨਹ� ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ California Employment Development Department’s (EDD
)ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ (ਈ ਡੀ ਡੀ)  unemployment insurance (UI) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਯੂ ਆਈ )
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ।
Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾ�ਡੇ�ਨ (ਐ�ਲ ਏ ਐ�ਫ ਐ�ਲ ਏ
), Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (ALC) ਏ�ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵ�ਿਸੰਗ
ਜਸਿਟਸ - ਏ�ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ (ਏ ਐ�ਲ ਸੀ ),  California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ, ਇੰਕ. (ਸੀ ਆਰ ਐ�ਲ ਏ ),  Center for Workers’ Rights (CWR), ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼
ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ), ਅਤੇ  Legal Aid at Work (LAAW) ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਟ ਵਰਕ (ਐ�ਲ ਏ ਏ ਡਬਿਲਯੂ) ਈ ਡੀ
ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ �ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Department of Fair Employment and Housing (DFEH)  ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ

ਫੇਯਰ ਐਮਪਲੋਇਮ�ਟ ਐਡਂ ਹਾਊਿਸੰਗ(ਡੀ ਐ�ਫ ਈ ਐ�ਚ) ਕੋਲ ਐ�ਲ ਏ ਐ�ਫ ਐ�ਲ ਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ�ਕਾਇਤ ਤ�

ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸਨ�  ਰਾ�ਟਰੀ ਮੂਲ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਭਾ�ਾਈ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਿਵਤਕਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹੁਕਮ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ ਭਾ�ਾ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋ� ਲਗਾਇਆ l ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਵ� ALC(ਏ
ਐ�ਲ ਸੀ), CRLA(ਸੀ ਆਰ ਐ�ਲ ਏ), CWR(ਸੀ ਡਬਿਲਯੂ ਆਰ), ਅਤੇ LAAW(ਐ�ਲ ਏ ਏ ਡਬਿਲਯੂ) ਿ�ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ
ਹੋਏ, ਅਤੇ DFEH(ਡੀ ਐ�ਫ ਈ ਐ�ਚ) ਨ�  ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  Chinese for Affirmative Action(ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਰ
ਅਿਫਰਮਿਟਵ ਐਕ�ਨ) ਲਈ ਉਸ ਫਾਈਿਲੰਗ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� �ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਐ�ਲ ਏ ਐ�ਫ ਐ�ਲ ਏ ਿਵਖੇ ਭਾ�ਾ ਿਨਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵ�ੇ� ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੋਆਨ ਲੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਅਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਿਮਆਂ
ਲਈ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ��ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਭਾਵ� ਉਹ ਜੋ ਵੀ
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ਭਾ�ਾਵ� ਵਰਤਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਸਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਲਈ  ਈ ਡੀ ਡੀ ਨੰੂ
ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਈ ਡੀ ਡੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹ� ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾ�ਾ ਪਹੰੁਚ
ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਲੋੜ ਤ� ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜ�, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਬਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਭਾ�ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਰਾਜ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਿਨਵਾਸੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾ�ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 7 ਿਮਲੀਅਨ ਿਵਅਕਤੀ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 200 ਤ� ਵੱਧ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ�
ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ� ਿਕ ਸਪੈਿਨ� ਸਭ ਤ� ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 64% ਹੈ, ਲਗਭਗ 2.4 ਿਮਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕ ਸੀਮਤ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਪੈਿਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾ�ਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਜ਼ਕੁ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ
ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤੇ ਝਟਿਕਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਸਮੇ 'ਤੇ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ�ਤੀ�ਤ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ - ਜਦ� ਿਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਭਾ�ਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਣ ਲਈ ਖੁ�ਿਕਸਮਤ ਸਨ, ਉਹ ਈ ਡੀ ਡੀ
ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਿਕ�ਿਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਨੰੂ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨ�  ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿ�ਕਾਰੀ ਤੀਜੀ-ਿਧਰ ਦੇ ਦਲਾਲ� ਜ� ਨ� ਟਰੀਆ ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਭ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ਈ ਡੀ ਡੀ ਹੜਤਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ "ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹ� ਰੱਖਦੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਿਹ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਕਰਨ ਕਾ�ਟੀ ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਐ�ਲ ਏ ਕਲਾਇੰਟ ਗ�ੇਗੋਰੀਓ ਸ�ਚੇਜ਼ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਮ� ਿਮਕਸਟੀਕੋ ਬੋਲਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਈ ਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਖੋਲ�ਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�

ਹਨ...ਮੈਨੰੂ ਨਹ� ਪਤਾ ਿਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਜ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਮ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹ� ਮੇਰੇ
ਲਾਭ� ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਖੋਲ�ਾ, ਮ� ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਮ� ਮਦਦ ਲਈ ਉਨ� �
ਕੋਲ ਜ�ਦਾ ਹ� ਤ� ਮੇਰੇ ਤ� ਖਰਚਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ।

"ਭਾ�ਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਿਸਰਫ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਭਾ�ਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ," ਸੀ ਆਰ

ਐ�ਲ ਏ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਰਦੇ�ਕ ਮਾਰੀਸਾ ਲੁਿਡਨ ਨ�  ਿਕਹਾ। “ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਮਸਟਰ ਸ�ਚੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ�ਭਾ�ਾਲੀ ਭਾ�ਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਭ ਲਈ ਿਨ�ਜੀ,
ਬੇਈਮਾਨ ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ�ਝੇ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਅਤੇ  ਜੇਬ ਿਵਚ� ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਿਬਨ�
ਿਕਸੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜ� ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਹ ਿਸੱਧੇ ਈ ਡੀ ਡੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਐਡਵ�ਿਸੰਗ ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਿਵੰਨੀ ਕਾਓ ਏ�ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ ਨ�  ਿਕਹਾ, “ਕਈ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ, ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨ� ਲਾਭ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਹਨ�
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਸਮ�, ਅਸਲ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ� 'ਤੇ ਅਸਲ
ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਫੋਨ ਲਾਈਨ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਏ�ੀਅਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨ� ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਿਨਰਾ� ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ
ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ।

ਕੈਥਰੀਨ ਵੁਿਚਏਟ,ਐ�ਲ ਏ ਏ ਡਬਿਲਯੂ ਿਵਖੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨ�  ਿਕਹਾ, "ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸਹੀ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ" । “ਈ ਡੀ ਡੀ  ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਪਿਰਵਾਿਰਕ
ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ�ਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਿਵਿਭੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਇਹਨ� ਲਾਭ� ਤੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

https://www.govops.ca.gov/wp-content/uploads/sites/11/2020/09/Assessment.pdf


ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮ�ਬਰ� ਅਤੇ ਵਕੀਲ� ਨ�  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਪਛਲੇ
ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਵਧਾਿਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ $21 ਿਮਲੀਅਨ ਿਵੱਚ ਈ ਡੀ ਡੀ ਿਵਖੇ
ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ l ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ  ਈ ਡੀ ਡੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਛੱੁਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਧਾਨਕ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ �ਰਤ�, ਜੋ ਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਿਵਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:

● ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਦੁਭਾ�ੀਏ ਜ� ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਿਚੰਨ� -ਸੰਕੇਤ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾ�ਾ ਿਜਸ
ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੱਕੇ ਸਮੇ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ l  ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ�
ਨ� ਕ-ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਈ ਡੀ ਡੀ ਨੰੂ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ (ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦ� ਦੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦੁਭਾ�ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

● 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾਵ� ਨੰੂ
�ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ� ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ�
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਪੈਿਨ�, ਮ�ਡਿਰਨ, ਕ�ਟੋਨੀਜ਼, ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਕੋਰੀਅਨ,
ਟੈਗਾਲੋਗ, ਅਤੇ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਲਾਈਨ� ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ।

● 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ
ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ - ਯੋਗ ਮਨੱੁਖੀ ਅਨੁਵਾਦਕ�
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਮ�ੀਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਨਹ�। ਉਹਨ� ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾ�ਾਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ,
ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਿਹੰਦੀ, ਖਮੇਰ (ਕੰਬੋਡੀਅਨ), ਅਤੇ ਥਾਈ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

● 2024 ਤੱਕ ਿਸਖਰ ਦੇ ਸੱਤ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ�ਾਵ� ਿਵੱਚ ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਪਹੰੁਚ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ
ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।

ੂ

“ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਈ ਡੀ ਡੀ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ�
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ� � ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੰ�
ਭਾ�ਾ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਵਕੀਲ� ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ, ” ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਨਰਦੇ�ਕ�
ਡੈਨੀਏਲਾ ਅਰਬਨ(Center for Workers’ Rights Executive Director Daniela Urban) ਨ� ਿਕਹਾ।�"ਅਸ��
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ�

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਪਰਵਾਰ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚੱ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਾਰੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਪਾਵ� ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪੜ�ੋ।

###

ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾ�ਡੇ�ਨ(Legal Aid Foundation of Los Angeles) ਬਾਰੇ
ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾ�ਡੇ�ਨ (ਐ�ਲ ਏ ਐ�ਫ ਐ�ਲ ਏ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗ�ੇਟਰ ਲਾਸ
ਏਜਂਲਸ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਿਨਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ�ਲ ਏ ਐ�ਫ ਐ�ਲ ਏ�
ਿਸੱਧੇ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ, ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ �ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਸ

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB138
https://www.lafla.org/
https://lafla.org/wp-content/uploads/2022/02/LAFLA-et-al.-v.-EDD-Stipulated-Settlement-Agreement.pdf


ਏਜਂਲਸ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਹੰੁਚ ਕ�ਦਰ� ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਬਚੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤੰਨ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਕਲੀਿਨਕ ਹਨ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ, ਇੰਕ.(California Rural Legal Assistance, Inc.) ਬਾਰੇ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ, ਇੰਕ. (ਸੀ ਆਰ ਐਲ ਏ) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ�ਡੂ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ� ਘੱਟ
ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ�ਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾ�ਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਗ�ਾਹਕ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਰਹਾਇ� ਲੱਭਣ ਅਤੇ
ਰਿਹਣ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ
ਉਿਚਤ ਤਨਖਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ�। ਸਾਡਾ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਇੱਕ ਪ�ਡੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਾਣ
ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ
ਵੇਖੋ: www.crla.org.

ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ(Center for Workers’ Rights) ਬਾਰੇ
ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ-ਆਧਾਿਰਤ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ� ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ
ਪੇ� ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਦ��ਟੀ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਅਸ� ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਵਰਕਰ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਰਾਮ�ਟੋ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਰਕਰ ਿਸੱਿਖਆ, ਸਰਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਏ�ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵ�ਿਸੰਗ ਜਸਿਟਸ ਬਾਰੇ - ਏ�ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ(Asian Americans Advancing Justice -
Asian Law Caucus)
ਏ�ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ (ਏਐਲਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1972 ਿਵੱਚ ਦੇ� ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜ�
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਪ�ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਏ�ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ� ਅਤੇ ਪੇਿਸਿਫ਼ਕ ਟਾਪੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ�
'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ
ਅਸਮਾਨਤਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਏ ਐ�ਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਟ ਵਰਕ (Legal Aid at Work) ਬਾਰੇ
ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਟ ਵਰਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ� ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਲੀਿਨਕ� ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ�,
ਪਹੰੁਚ  ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹ� ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

https://www.crla.org/
http://www.crla.org
https://www.rightscenter.org/
https://www.rightscenter.org/
https://www.advancingjustice-alc.org/
https://www.advancingjustice-alc.org/
https://www.advancingjustice-alc.org/
https://www.legalaidatwork.org/

