COVID-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਹਫਤਾਵਾਰੀ
ਦਾਅਵੇ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ

COVID-19 ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਨਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
COVID -19 ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (5 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ)
•
•
•
•

ਐਮਰਜ�ਸੀ COVID-19 ਿਨਯਮ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� 8 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ

ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ "waiting week" (ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਹਫ਼ਤਾ) ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਹੁਣ ਚੋਣਵ� ਹੈ। ਕੋਈ ਖੋਜ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ

ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰ ਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ
ਮਾਤਰਾ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲ� ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ� ਦੀ ਗੱ ਲ ਨਹ� ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ UI ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਮਹ�ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
(Pandemic Unemployment Assistance, PUA) ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ� ਨੂੰ ਲਾਭ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

PUA ਯੋਗਤਾ ਪ�ਸ਼ਨ� ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਜਾਓ

ਪ�ਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ�
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਅਸ� ਜੋ 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 ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ?
o ਜੇ ਤੁਸ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ COVID-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ

COVID-19 ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ �ਚ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕ�ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

•
•

ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹ�" ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਹੁਣ ਿਜਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਲੇ ਮ) ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ

ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਖੋਜ ਕੀਤੀ?
ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ�ਡਬਾਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ, ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
o COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ:




WorkSourceWA.com ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ।
ਸਰਚ ਇੰ ਜਣ� ਰਾਹ� ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�� ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ Indeed, Career Builder

ਅਤੇ Monster ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।
ਉਹਨ� ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰ ਭਾਵਤ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



WorkSource ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ



ਕਰਨਾ।
ਨ�ਟ: ਿਜਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ

ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ� ਤਜਰਬਾ, ਿਸਖਲਾਈ ਜ�


ਿਸੱ ਿਖਆ ਹੋਵਬੇ
ੇ। ਰ
ਇਸ
ਨੂੰ ਢੁਕ
ਕੰ ਮਨੂੰਵਜ�
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ
ੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਯੋਵ�
ਗਤਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ
ਵੇਲਜ�ਦਾ
ੇ ਅਸ�ਹੈਨ।ੌ ਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਤਨ� ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ

•

ਰੱ ਖ�ਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਹ�" ਿਵੱ ਚ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਤ� ਬਾਹਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ

ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਜਬ ਿਗਣਤੀ

ਿਵੱ ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਿਤਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ� ਇਨ-ਪਰਸਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ (WorkSource 'ਤੇ ਜ�

•
•

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ American Job Center ਿਵਖੇ) ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ�
ਰਾਜ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ� ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚਲੀਆਂ

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ: ਤਾਰੀਖ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ; ਕਾਰੋਬਾਰ
ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ� ਈਮੇਲ; ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ

•

ਤੁਸ� ਿਕਸ ਿਕਸਮ
ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀਲਈ
ਖੋਜ(WorkSource
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 'ਤੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱ ਕ American Job
ਇਨ-ਪਰਸਨ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

Center ਿਵਖੇ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ-ਖੋਜ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚਲੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਚੀਜ਼�
ਾਨ ਕਰਨੀਆਂ
ਤਾਰੀਖ,
ਦਫਤਰ
ਦਾ ਕੀਤੇ
ਵੇਰਵਾ।
ਕੀ ਤੁਸਪ�� ਦਿਕਸੇ
ਵੀ ਕੰ ਮ ਦੀਪੈਣ
ਪੇਗੀਆਂ
ਸ਼ਕਸ਼: ਤ�
ਜ� ਿਕਸੇ
ਨੌਕਰੀਅਤੇ
ਲਈਗਤੀਿਵਧੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ
ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਤ� ਇਨਕਾਰ

ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਸ� ਵਰਕਰ� ਜ� ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ 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 ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ

ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?*
ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ (ਵਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸ
ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?*
ਕੀ ਤੁਸ� ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਨ�ਿਟਸ ਜ� ਟਰਮੀਨ�ਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜ� ਕਰੋਗੇ ਿਜਸਦਾ ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?*
ਕੀ ਤੁਸ� ਿਜਊਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾਈ ਹੈ?*
ਕੀ ਤੁਸ� ਿਮਲਟਰੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਜ� ਨ�ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਲਈ ਿਡਊਟੀ

ਿਨਭਾਈ ਹੈ?*
ਕੀ ਤੁਸ� ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ?*
ਕੀ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਹਫਤੇ ਿਕਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ?*

ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ* ਕਮਾਈ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜਸ

ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� ਉਸ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਟੌਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ

ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਮਾਈ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱ ਲ ਘੰ ਿਟਆਂ ਜ� ਿਦਨ� ਲਈ ਵੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ

ਸੀ।

ਕਮਾਈ ਕਟੌਤੀ ਚਾਰਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਿਕੰ ਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸ�
ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਈ ਕਟੌਤੀ (Earnings Deduction) ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ:
•

ਉਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ�
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। (ਕਮਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਨ�ਜੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ

ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ, ਨਕਦ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
•
•
•
•

ਮਾਿਧਅਮ
ਚ ਭੁਿਕੰ
ਗਤਾਨ
ਕੀਤੀ
ਤੁ
ਸ� ਹਫ਼ਤੇਿਵੱਿਵਚ
ਨ� ਘੰ ਟੇ
ਕੰ ਮਅਦਾਇਗੀ
ਕੀਤਾ। ਦਾ ਨਕਦ ਮੁੱ ਲ, ਅਤੇ ਿਟਪ ਦਾ ਉਿਚਤ ਮੁੱ ਲ।)
ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਤਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ।

ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ, "ਕੀ ਤੁਸ� ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ?” ਜੇ ਤੁਸ�
ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ:

1. ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਮੀ
o ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਜ�
2.
3.
4.
5.

ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ� ਘਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ।

ਕੰ ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੰ ਟੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ
ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਤੁਸ� ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤਾ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਨਹ� ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਤ� ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਹ�ਡਬੁੱ ਕ

(Handbook for Unemployed Workers) (PDF, 2.9MB) ਿਵਚਲੇ ਸਿਫ਼ਆਂ 27-28 ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖ।ੋ
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਸਸਟਮ ਇਹ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਜ� ਿਡਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ (Your claim has been accepted)।"
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
1.
2.
3.
4.
5.

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਧ ਆਮਦਨੀ।
ਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ।
ਇਨ-ਕਾਈਡ
ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਮਿਲਆ ਬੋਨਸ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਮਲੀਆਂ ਿਟਪ�।
ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱ ਟੀ, ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱ ਟੀ।

6. ਿਮਲਟਰੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਵੱ ਲ� ਭੁਗਤਾਨ ਜੇ ਤੁਸ� ਲਗਾਤਾਰ ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ� ਤ� ਵੱ ਧ ਕੰ ਮ

ਕੀਤਾ ਹੈ।
7. ਿਜਊਰੀ ਿਡਊਟੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ।
8. ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਅਿਧਐਨ (ਟਾਈਟਲ IV ਫੰ ਡ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਕਰਦਾ) ਤ� ਕਮਾਈ।
9. ਿਕਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸੀ
ਭੁਗਤਾਨ (ਸਮ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤ� ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ)।

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱ ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� "ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ" ਸੁਣਨ ਜ� ਵੇਖਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਸਰੇ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਏਜੰ ਟ
ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 800-318-6022 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੇ ਮ ਸ�ਟਰ ਦੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਲਈ: https://esd.wa.gov/unemployment/unemployed-

workers-contact 'ਤੇ ਜਾਓ
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਲੇ ਮ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ�ਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ PUA ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਿਵੱ ਚ

ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ�

ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ COVID-19 ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ PUA ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ

ਿਦਓ। ਇਹ ਕੋਰਨ
ੋ ਾਵਾਇਰਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਰੱਿਖਆ (Coronavirus Aid, Relief, and

Economic Security, CARES) ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੂੰ U.S ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਲੇ ਬਰ

(U.S. Department of Labor) ਦੁਆਰਾ ਆਿਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਹੁਣ PUA ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹ�

ਕਰਦੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਨਯਮਤ ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭ� ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਿਸਰਫ ਉਸ ਹਫਤੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ UI ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ
ਪ�ਸ਼ਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਹ ਹ� ਜ� ਨ� ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ। ਸਾਡੀ COVID-19 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਾਈਡ ਇਨ�� ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਨਾ 28 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� eServices ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ PUA ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ�
ਤੁਸ� ਇਨ�� ਯੋਗਤਾ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਫ਼ੋਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ�

ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮ�ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜ�ਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ PUA ਲਈ ਯੋਗ ਮੰ ਨੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ� 'ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰੀਏ। ਜਦ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ

ਲਾਭ� ਦਾ ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ, ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹ� ਜਮ�� ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ�
ਪ�ਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ� ਆਪਣਾ PUA
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ eServices ਿਵੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।

PUA ਯੋਗਤਾ ਪ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ / ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਪਾਿਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੀਿਮਤ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਿਵਸ:
711

