
 

COVID-19 (ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਹਫਤਾਵਾਰੀ 
ਦਾਅਵ ੇਬਾਬਤ ਸਵਾਲ 
COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਨਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।  
COVID -19 ਦੇ ਪੇਜ 'ਤ ੇਹਰੋ ਜਾਣੋ। 
ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (5 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੰੂ ਅਪਡਟੇ ਕੀਤਾ) 

• ਐਮਰਜ�ਸੀ COVID-19 ਿਨਯਮ� ਦ ੇਿਹੱਸ ੇਵਜ� 8 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇ
ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ "waiting week" (ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਫ਼ਤਾ) ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

• ਨੌਕਰੀ ਖਜੋ ਹਣੁ ਚੋਣਵ� ਹ।ੈ ਕੋਈ ਖੋਜ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਬਾਰ ੇਿਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਲਾਭ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ 
ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। 

• ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੰੂ ਭਾਰੀ 
ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਕਾਲ� ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਗਾਹਕ� ਦੀ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

• ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ UI ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
(Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਲਾਭ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ 
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। 

PUA ਯਗੋਤਾ ਪ�ਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪੰਨ�  'ਤੇ ਜਾਓ 
  

ਪ�ਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪੱੁਛਦੇ ਹ� 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤ� ਅਸ� ਜ ੋਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ� ਉਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਭਾਵ� ਤੁਸ� 
ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ�। 

• ਕੀ ਤੁਸ� ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ?  
o ਜ ੇਤੁਸ� ਕਾਰਬੋਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ COVID-19 ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ 

COVID-19 ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ �ਚ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹ�" ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਸ� ਹੁਣ ਿਜਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਲੇਮ) ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ ੇ
ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? 

• ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ�ਡਬਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦ ੇਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ   

o COVID-19 ਦੇ ਫਲੈਣ ਦਰੌਾਨ ਤਹੁਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨੰੂ ਭਰਨ ਿਵੱਚ 
ਤਹੁਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਝੁ ਸਝੁਾਅ ਇਹ ਹਨ: 

 WorkSourceWA.com ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ। 
 ਸਰਚ ਇੰਜਣ� ਰਾਹ� ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ ਜਮ�� ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ Indeed, Career Builder 

ਅਤੇ Monster ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 
 ਉਹਨ� ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜ ੋਿਕ ਤਹੁਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਭਾਵਤ 

ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://secure.esd.wa.gov/
https://esd.wa.gov/unemployment/weekly-claim-questions#PUA
https://esd.wa.gov/unemployment/weekly-claim-questions#PUA
https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
http://worksourcewa.com/


 WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਉਪਲਬਧ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ।   

 ਨ� ਟ: ਿਜਹੜੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦ ੇਹ ੋਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਤਜਰਬਾ, ਿਸਖਲਾਈ ਜ� 
ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਢੁਕਵ� ਕੰਮ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਰੇੁਜ਼ਗਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸ� ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਯਤਨ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖ�ਗੇ। 

• ਜ ੇਤੁਸ� ਕੰਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਖਜੋ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹ�" ਿਵੱਚ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਤਹੁਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਜੋ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ� ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਇੱਕ ਹਰੋ ਸਵਾਲ 
ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਜਬ ਿਗਣਤੀ 
ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ� ਇਨ-ਪਰਸਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ(WorkSource 'ਤ ੇਜ� 
ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਸ ੇAmerican Job Center ਿਵਖ)ੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� 
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। • ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ-ਖਜੋ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ� ਨੰੂ 
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ� ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚਲੀਆ ਂ
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਚੀਜ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ:ਂ ਤਾਰੀਖ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ; ਕਾਰਬੋਾਰ 
ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ� ਈਮੇਲ; ਸੰਪਰਕ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ 
ਤੁਸ� ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਖਜੋ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ। • ਇਨ-ਪਰਸਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ (WorkSource 'ਤ ੇਜ� ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ American Job 

Center ਿਵਖ)ੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚਲੀਆ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 
ਚੀਜ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ:ਂ ਤਾਰੀਖ, ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। • ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤ� ਜ� ਿਕਸ ੇਨੌਕਰੀ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ� ਇਨਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ? 

• ਕੀ ਤੁਸ� ਵਰਕਰ� ਜ� ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਦ ੇਮਆੁਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਪੈਨਸ਼ਨ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹ ੈਜ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਛੱੁਟੀ (ਵਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ 

ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ?ੋ* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਨ� ਿਟਸ ਜ� ਟਰਮੀਨ� ਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਜ� ਕਰਗੇੋ ਿਜਸਦਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ?* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਿਜਊਰੀ ਿਵੱਚ ਸਵੇਾ ਿਨਭਾਈ ਹ?ੈ* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਿਮਲਟਰੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਜ� ਨ� ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 72 ਘੰਿਟਆ ਂਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਲਈ ਿਡਊਟੀ 

ਿਨਭਾਈ ਹੈ?* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ?* 
• ਕੀ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਕਸ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ?* 

ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ* ਕਮਾਈ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰ ੋਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਸੁ� ਉਸ ਨੰੂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਤਸੁ� ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਟੌਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰੋ। ਸਵੈ-ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ 
ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਮਾਈ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱ ਲ ਘੰਿਟਆਂ ਜ� ਿਦਨ� ਲਈ ਵੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। 
    

https://seeker.worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=WAWORKSHOPS&pagetype=simple&seo=workshops
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
http://jobcenter.usa.gov/
https://worksourcewa.com/microsite/content.aspx?appid=MGSWAOFFLOC&pagetype=simple&seo=officelocator
http://jobcenter.usa.gov/
http://jobcenter.usa.gov/


ਕਮਾਈ ਕਟਤੌੀ ਚਾਰਟ 

ਤੁਹਾਡ ੇਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਿਕੰਨੀ ਕਟਤੌੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ� 
ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਈ ਕਟੌਤੀ (Earnings Deduction) ਚਾਰਟ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

  
ਜ ੇਤਸੁ� ਹਫ਼ਤ ੇਦਰੌਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ ੈਤ� ਤਸੁ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ ੋਜਾਓ: 

• ਉਸ ਹਫਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ, ਭਾਵ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ (ਕਮਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜ ੋਤੁਸ� ਿਨ�ਜੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ 
ਕਮਾਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ, ਨਕਦ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ 
ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਕਦ ਮੁੱ ਲ, ਅਤੇ ਿਟਪ ਦਾ ਉਿਚਤ ਮੁੱ ਲ।) • ਤੁਸ� ਹਫ਼ਤੇ ਿਵਚ ਿਕੰਨ�  ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

• ਤੁਹਾਡ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਾ ਨਾਮ। 
• ਤੁਹਾਡ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ। 
• ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ। 

  
ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ, "ਕੀ ਤੁਸ� ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?” ਜੇ ਤੁਸ� 
ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ: 

1. ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ  
o ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, COVID-19 ਦ ੇਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਨ�  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ੇਜ� 

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ� ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 
2. ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਘੰਟੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ 
3. ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ
4. ਤੁਸ� ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 
5. ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ 

 
ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯਗੋਕਈੋ ਹਰੋ ਕਮਾਈ ਹੈ? 

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਨਹ� ਪਤਾ ਹ ੈਿਕ ਤਹੁਾਡੀ ਕਮਾਈ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤ� ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਕਾਿਮਆ ਂਲਈ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ  

(Handbook for Unemployed Workers) (PDF, 2.9MB) ਿਵਚਲੇ ਸਿਫ਼ਆਂ 27-28 ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਚੂੀ ਵੇਖ।ੋ 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ� ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਿਸਸਟਮ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਜ� ਿਡਸਪਲੇ ਕਰਗੇਾ, "ਤਹੁਾਡਾ ਦਾਅਵਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ ੈ(Your claim has been accepted)।" 

ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨ ਯਗੋ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ। 
2. ਇਨ-ਕਾਈਡਂ ਭਗੁਤਾਨ ਜ ੋਪਸੈ ੇਲਈ ਿਵਕਲਪ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਰੋਡ। 
3. ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਮਿਲਆ ਬਨੋਸ। 
4. ਿਕਸ ੇਵੀ ਰਪੂ ਿਵਚ ਿਮਲੀਆ ਂਿਟਪ�। 
5. ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱ ਟੀ, ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ। 

https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-earnings-deduction-chart.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-Handbook-for-Unemployed-Workers.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/ESD-Handbook-for-Unemployed-Workers.pdf


6. ਿਮਲਟਰੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਨ� ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਜ ੇਤੁਸ� ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

7. ਿਜਊਰੀ ਿਡਊਟੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ। 
8. ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਅਿਧਐਨ (ਟਾਈਟਲ IV ਫੰਡ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕਰਦਾ) ਤ� ਕਮਾਈ। 
9. ਿਕਸ ੇਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ 

ਭੁਗਤਾਨ (ਸਮ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮਆੁਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ)। 

  

ਜ ੇਤਸੁ� ਆਪਣ ੇਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦ ੇਹ ੋ

ਜ ੇਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� "ਤਹੁਾਡਾ ਦਾਅਵਾ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ" ਸੁਣਨ ਜ� ਵੇਖਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਿਸਰੇ ਤ� ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਤੇੁ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਗਲਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ। 
ਜ ੇਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖਦ ੇਹ,ੋ ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਲੇਮ ਏਜੰਟ 
ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 800-318-6022 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੇਮ ਸ�ਟਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਲਈ: https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-

workers-contact 'ਤੇ ਜਾਓ 
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਸਧੁਾਰਨ ਲਈ ਕਲੇਮ ਸ�ਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਵਧਰੇਾ ਭਗੁਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਾਭ ਦਣੇ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
  

ਪ�ਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ PUA ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱਚ 
ਪੱੁਛਦੇ ਹ� 
ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ COVID-19 ਕਾਰਨ ਹਨ ਜ ੋਿਕਸ ੇਨੰੂ PUA ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦ ੇਹਨ। ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ 
ਿਦਓ। ਇਹ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security, CARES) ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ U.S ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਲੇਬਰ 

(U.S. Department of Labor) ਦੁਆਰਾ ਆਿਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸ� ਹੁਣ PUA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪਰੂੀ ਨਹ� 
ਕਰਦ,ੇ ਤ� ਤੁਸ� ਿਨਯਮਤ ਬਰੇਜ਼ੁਗਾਰੀ ਲਾਭ� ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਿਸਰਫ ਉਸ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। ਇਹ UI ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦ ੇ
ਪ�ਸ਼ਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਹ� ਜ� ਨ� ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਾਡੀ COVID-19 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਾਈਡ ਇਨ� � ਪ�ਸ਼ਨ� ਦ ੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨਾ 28 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।  
ਜ ੇਤੁਸ� eServices ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ PUA ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� 
ਤੁਸ� ਇਨ� � ਯੋਗਤਾ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ ੇਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਫ਼ੋਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮ�ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਜੇ�ਗੇ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰ ਕ ੇਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤਹੁਾਨੰੂ PUA ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਅਸ� ਤਹੁਾਡ ੇਜਵਾਬ� 'ਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੀਏ। ਜਦ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਤਹੁਾਡ ੇ
ਲਾਭ� ਦਾ ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਜ ੇਸਾਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਤ� 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜ ੇਤਸੁ� ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਨੋ ਰਾਹ� ਜਮ�� ਕਰਦ ੇਹ ੋਤ� 
ਪ�ਸ਼ਨ ਥੜੋ ੇਵੱਖਰ ੇਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸ� ਪਰੁਜ਼ਰੋ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਜ ੇਸੰਭਵ ਹਵੋ ੇਤ� ਆਪਣਾ PUA 
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ eServices ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ।ੋ 

https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-workers-contact
https://esd.wa.gov/unemployment/overpayments
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf


  

PUA ਯੋਗਤਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
 

ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਰਜ਼ੋਗਾਰਦਾਤਾ / ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਪਾਿਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੀਿਮਤ 
ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਜਾਣਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰੀਲੇਅ ਸਰਿਵਸ: 
711 
 

https://esd.wa.gov/unemployment/PUA-guidance-eligibility-questions
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