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 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰਵਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਹੈ। ਰਵਕਲਾਂਗ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਵਾਰਸ਼ੰਗਟਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੇਵਾ: 711
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COVID-19 ਹਾਲਾਤ  ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭ 

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ: 03.26.20 - 12:00 : 03.26.20 - 12:00 ਵਜੇ।ਵਜੇ।

(ਮਾਮਲਾ  
ਦਰ ਮਾਮਲਾ)

ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਨਾਲ 
ਹਲਕਾ ਰਬਮਾਰ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ COVID-19 ਨਾਲ 
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਬਮਾਰ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਰਿਆ ਰਗਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਕਆੁਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। 

ਕਾਰੋਬਾਰ ਿੁੱ ਲ੍ੇ  ਰਰਹੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਬਮਾਰ 
ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 

ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ।
ਸਕਲੂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਦੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲੋ ਕੋਈ 

ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਰਤਰੱਰਿਆ ਤੇ 

ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੁ ਨੰੂ 
ਕਆੁਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ  
ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ  

ਿਦੁ ਨੰੂ ਕਆੁਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  
ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਵਕਲਪ ਚਰੁਣਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ  
ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਆੁਰੰਟਾਈਨ  

ਕਰਕ ੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੀ ਜਾਂ 
ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ 
ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ 

ਘੰਰਟਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ 
ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਰੱਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੱੁਲਾ੍ ਰੱਰਿਆ ਹੈ।

ਰਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 
ਪਰਹਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ  

ਅੰਦਰ ਹਨ।
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 ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਰਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਧਕਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਥਤੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਰਵੱਚ 
ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਪਾਠਕ ਦੀ ਰਜ਼ਮ੍ੇਵਾਰੀ ਹੈ।

http://esd.wa.gov

