ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਕਨੰ ਨੀ ਅਰਿਕਾਿ

ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਤ ਵਜੋਂ, ਸੰ ਘੀ ਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਹੈ ਰਕ ਹਿੇਕ ਦਾਅਵੇਦਾਿ ਦੁਆਿਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ

ਦੰ ਡ ਤਰਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਕ ਕੀ ਉਹ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਰਕ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਿਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ੰ ਜੀਕਿਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਿਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਅਰਿਕਾਿਤ ਹੈ।
ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਸੁਿਿੱਰਿਆ ਰਵਭਾਗ (Employment Security Department, ESD), ਰਸਸਟੇਮੈਰਟਕ ਏਲੀਅਨ ਵੈਿੀਰਿਕੇਸ਼ਨ
ਿੌਿ ਇੰ ਟਾਈਟਲਮੈਂਟਸ (SAVE) ਇੰ ਟਿਫ਼ੇਸ ਦੁਆਿਾ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਸੇਵ
ਂ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਨੰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਰਸਟੀਜ਼ਨਰਸ਼ਪ੍ ਐਡ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਦੇ ਗੈਿ-ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗੈਿ-ਵਸਨੀਕ ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਿਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੀ

ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਰਵਭਾਗ ਨੰ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਿਦੇਸੀ ਪ੍ੰ ਜੀਕਿਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਦਿਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ

ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਦੌਿਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ
ਰਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪ੍ੁੁੱ ਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਮਿੀਕੀ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ
ਪ੍ੁਿੱ ਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਪ੍ਿਲੇ 24 ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਨੰ ਨੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਦੇ ਹਿੱ ਕਦਾਿ ਸੀ? ਅਤੇ,
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਬਲਕੁਲ ਹਾਲੀਆ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਕਹੜਾ ਹੈ?

ਂ ਿੀ ਪ੍ਿਰਮਟ (I-327 Reentry Permit)
o I-327 ਿੀਐਟ

o I-551 ਸਿਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਿਡ ((I-551 Permanent Resident Card)
o I-571 ਰਿਰਫ਼ਊਜ਼ੀ ਯਾਤਿਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (I-571 Refugee Travel Document)

o I-766 ਕਿਮਚਾਿੀ ਅਰਿਕਾਿਤ ਕਾਿਡ (I-766 Employment Authorization Card)
o I-94 ਆਗਮਨ/ਰਵਦਾਇਗੀ ਰਿਕਾਿਡ (I-94 Arrival/Departure Record)
o ਰਬਨਾਂ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ‘ਤੇ I-94 ਆਗਮਨ/ਰਵਦਾਇਗੀ ਰਿਕਾਿਡ

o ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ

o ਅਸਿਾਈ I-551 ਮੋਹਿ (ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ਜਾਂ I-94 'ਤੇ)

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਰਬਨਾਂ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁੁੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਰਵਦੇਸੀ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ‘ਤੇ I-94 ਆਗਮਨ/ਰਵਦਾਇਗੀ ਰਰਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਨੰ
ਪ੍ਰਵੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਰਬਨਾਂ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ‘ਤੇ I-94 ਆਗਮਨ/ਰਵਦਾਇਗੀ ਰਿਕਾਿਡ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੰ ਪ੍ਰਵਸ਼
ੇ ਕਿਨ ਲਈ ਹੇਠ ਰਦਿੱ ਰਤਆਂ ਨੰ ਭਿਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:
• ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ਨੰਬਿ,
• ਤੁਹਾਡਾ I-94 ਨੰਬਿ, ਅਤੇ
• ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਰਬਨਾਂ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁੁੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਰਵਦੇਸੀ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਰਟ ‘ਤੇ I-94 ਆਗਮਨ/ਰਵਦਾਇਗੀ ਰਰਕਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰ
ਰਮਆਦ ਪ੍ੁੁੱ ਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਰਾਂ?
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਰਬਨਾਂ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ I-94
ਆਗਮਨ/ਰਵਦਾਇਗੀ ਰਿਕਾਿਡ ਹੈ ਪ੍ਿ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਦਾਿਲੇ ਦੀ ਰਮਆਦ 'ਤੇ ਹੋਮਲੈਂ ਡ

ਰਸਰਕਓਰਿਟੀ ਰਵਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਦੁਆਿਾ ਠਰਹਿਣ ਦੀ ਰਮਆਦ (Duration of
Stay, D/S) ਦੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਮੋਹਿ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ I-94 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਜਾਂ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਾਸਪ੍ੋਿਟ 'ਤੇ ਰਮਆਦ ਪ੍ੁਿੱ ਗਣ ਦੀ ਰਮਤੀ ਭਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਿਦੇਸ਼ ਹੋਮਲੈਂ ਡ ਰਸਰਕਓਰਿਟੀ ਰਵਭਾਗ ਦੁਆਿਾ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I-94 ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੇ I-94 ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿੋਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਹੋਮਲੈਂ ਡ
ਰਸਰਕਓਰਿਟੀ ਰਵਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ I-94 ਦੀ ਇਲੈ ਕਟਰਾਰਨਕ ਕਾਪ੍ੀ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਇੁੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਰਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ?
ਿੈਡਿਲ ਕੇਅਿਜ((Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) ਐਕਟ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ
ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਰਵਸਿਾਿਤ ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰ ਯੁਕਤ ਿਾਜ ਰਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਿਨ ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਾਜ ਦੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿੁਿੱ ਟੀ (Paid Family and Medical
Leave) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰ ਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਿਤੀ ‘ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਗੰ ਭੀਿ ਿਪ੍ ਰਵਿੱ ਚ ਰਬਮਾਿ ਹੋ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੰ ਭੀਿ ਰਬਮਾਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ
ਮਦਦ ਕਿਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। paidleave.wa.gov ਜਾਂ tometiempo.org ‘ਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ।

ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਰਵਾਰ/ਮੈਡੀਕਲ ਿੁੁੱ ਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਰਨਯਮਾਂ
ਤਰਹਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਾਗਰਰਕਤਾ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਬੇਿੁਜ਼ਗਾਿੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿੁਿੱ ਟੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਨਤਕ ਿਿਚੇ
ਰਨਿਿਾਿਨਰਵਿੱ ਚ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਿਭਾਗ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਿਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਪ੍ਾਖਹਜ ਖਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਸੀਖਮਤ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਖਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। ਿਾਖਸੰਗਟਨ ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਖਿਸ:
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