
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਣਐਮਪਲੋਇਮ�ਟ ਇੰਿ�ਓਰ�ਸ(California
Unemployment Insurance) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾ�ਾ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ (ਯੂ ਆਈ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ�
ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾ�ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਪਲੋਇਮ�ਟ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ(ਈ ਡੀ ਡੀ)
ਿਵਖੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ ਆਈ ਲਾਭ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਈ ਡੀ ਡੀ ਤ� ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਯੂ ਆਈ(ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਬੀਮਾ) ਦਾਅਿਵਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ� ਤੱਕ ਿਸੱਧੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂ ਆਈ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ
ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਇੱਕ ਯੂ ਆਈ ਦਾਅਵਾ ਖੋਲ�ਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:
● ਜਦ� ਤੁਸ� ਈ ਡੀ ਡੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਜ� ਪੇ�ੇਵਰ

ਦੁਭਾ�ੀਏ ਰਾਹ� ਸੰਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ� ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ�ਾ ਵਾਸਤੇ  ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ
ਕਰੋ।

○ 1-800-300-5616 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

● ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮ� ਦੁਭਾ�ੀਆ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦ� ਦੇ ਨਾਲ,
ਈ ਡੀ ਡੀ ਨੰੂ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:
● ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਯੂ ਆਈ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
● ਯੂ ਆਈ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਨੰੂ ਬਹੁ-ਭਾ�ਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਜ� ਪੇ�ੇਵਰ ਦੁਭਾ�ੀਏ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ

ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਜ� ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਓ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤ� ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਈ ਡੀ ਡੀ
ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਗਰਮੀਆਂ 2022 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ:
● ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਯੂ ਆਈ ਦਾਅਵ ੇਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜ� ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਭਾ�ਾ ਨੰੂ

ਿਸੱਧਾ ਨ� ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
● ਯੂ ਆਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵ ੇਿਵੱਚ ਭਾ�ਾ ਤਰਜੀਹ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ�

ਉਹਨ� ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਦੀਆਂ 2022 ਦੀ �ੁਰੂਆਤ:



● ਤੁਸ� www.EDD.ca.gov 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਮੂਲ ਯੂ ਆਈ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ� ਅਤੇ ਨ� ਿਟਸ�
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਯੂ ਆਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਸ�
ਸਭ ਤ� ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਭਾ�ਾ ਈ ਡੀ ਡੀ ਦੀ ਵ�ੈਬਸਾਈਟ ਜ� ਹੋਰ ਨ� ਿਟਸ� 'ਤੇ
ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 1-800-300-5616 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋl

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਲਾਇਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰੋ। ਈ ਡੀ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ� ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾ�ਾ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਯੂ ਆਈ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮ�ੁਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ� ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾ�ਾ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

● ਏ�ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਵ�ਿਸੰਗ ਜਸਿਟਸ ਬਾਰ ੇ- ਏ�ੀਅਨ ਲਾਅ ਕਾਕਸ(Asian Americans
Advancing Justice - Asian Law Caucus): (415) 896-1701

● ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੂਰਲ ਲੀਗਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ, ਇੰਕ.(California Rural Legal Assistance,
Inc.) (CRLA-ਸੀ ਆਰ ਐ�ਲ ਏ): (661) 854-3839

● ਸ�ਟਰ ਫਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ(Center for Workers’ Rights): (916) 905-1625
● ਲੀਗਲ ਏਡ ਫਾ�ਡੇ�ਨ ਆਫ ਲਾਸ ਏਜਂਲਸ(Legal Aid Foundation of Los Angeles)

(LAFLA-ਐ�ਲ ਏ ਐ�ਫ ਐ�ਲ ਏ): (800) 399-4529

http://www.edd.ca.gov

