ਜਦ� ਤੁਸ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਕੀ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹ�

ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਲਾਭ� ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਦੱ ਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ:
•
•
•

ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ (Social Security) ਨੰਬਰ ਫੈਡਰਲ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ�
ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� �ਥੇ ਿਕੰ ਨਾ ਸਮ� ਵੀ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ

ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ
ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਿਕਸ ਿਮਤੀ ਤੱ ਕ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਸਸਟਮ ਭਿਵੱ ਖ

ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ

•

ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਦੋ

ਸਾਲ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ,

16 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਹੈ। ਜੇ◌ੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ 16 ਤ� ਵੱ ਧ

•

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਿਵਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਤੁ
ਹਾਡੇ ਵੱਦਾਇਰ
ਲ� ਸਾਰੇਕਰਨਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ�
ਦਾਅਵਾ
ਪਵੇਗਾ। ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ

ਿਮਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ (ਅਨੁਮਾਨ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ

'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਿਜਹਾ

•
•
•

ਨਹ�
ਉਹਤੌਸਾਨੂ
ਤੁਹਕੰਾਡੀ
ਤਨਖਾਹ
ਅਤੇ ਘੰਦੁਿਟਆਂ
ਸਦੇ ਹਨ।
ਜੇ
ਕਰਕਰਦਾ।
ਤੁਸ� ਆਮ
ਰ ੰ'ਤੇਿਸਰਫ਼
ਆਪਣਾ
ਮ ਿਕਸੇ
ਯੂਨੀਅਨ
ਆਰਾ ਬਾਰੇ
ਪ�ਾਪਤਦੱ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੰਬਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ DD214, ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਕਾਪੀ, 8 ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਤ� 2।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ�ਡਰਡ ਫਾਰਮ 8
(Standard Form 8, SF8)--ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨ�ਿਟਸ

(Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance) , ਅਤੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਫਾਰਮ

•

50 (Standard Form 50, SF50) --ਪਰਸੋਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨ�ਿਟਸ (Notice of Personnel Action)
ਂ
ਜੇਕ
ਯੁਕਤਹੈਰਾਜ
. ਐ�ਸ.)
ਨਾਗਿਰਕ
ਹੋ ਤ�
ਨਾਈਿਟਡ
ਲੋ
ੜਰ
�ਦਾਸੰ ਨਹ�
, ਪਰ(ਯੂ
ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇਦੇਦਾਅਵੇ
ਦੀ ਪ�ਨਹ�
ਿਕਿਰਆ
ਨੂੰ ਯੁ
ਗਤੀ
ਦੇਵੇਗਾ।ਸਟੇਟਸ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਐਡ
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS)
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਵਾਸੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਨੰਬਰ ।

ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ�
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ�ਗੇ। ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਫ਼ੋਨ
ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ(Unemployment) ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਨ� 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਿਖਆ (Employment Security )ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਪੜ�ੋ
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

