
 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਕੀ ਪੱੁਛਦ ੇਹ� 
ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸ ੋਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ� ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜ� ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ। 

ਤਹੁਾਨੰੂ ਹਠੇ ਦੱਸ ੇਦੀ ਲੋੜ ਪਵਗੇੀ: 

• ਤਹੁਾਡਾ ਸਸ਼ੋਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ (Social Security) ਨੰਬਰ ਫੈਡਰਲ ਕਨੰੂਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ� 
ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਠੇ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ।ੋ 

• ਤਹੁਾਡ ੇਅਖੀਰਲੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਭਾਵ� ਤੁਸ� �ਥੇ ਿਕੰਨਾ ਸਮ� ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 
ਜ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

• ਤਸੁ� ਆਪਣ ੇਅਖੀਰਲੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਿਕਸ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਸਸਟਮ ਭਿਵੱਖ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 
ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। • ਿਪਛਲੇ ਦ ੋਸਾਲ� ਦਰੌਾਨ ਤਹੁਾਡ ੇਸਾਰ ੇਹਰੋ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਦ ੇਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤ।ੇ  ਤਹੁਾਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਦੋ 
ਸਾਲ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ,ੇ 
16 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਹੈ। ਜ◌ੇੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲ� ਿਵੱਚ 16 ਤ� ਵੱਧ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤ� ਤਹੁਾਨੰੂ ਦਾਅਿਵਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ 
ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। • ਤਹੁਾਡ ੇਵੱਲ�  ਸਾਰ ੇਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾਵ� ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆ।ਂ ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਹੀ 
ਿਮਤੀਆ ਂਯਾਦ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ੇ(ਅਨੁਮਾਨ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਤਹੁਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪਰੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਅਿਜਹਾ 
ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੇ ਹਨ। • ਜਕੇਰ ਤਸੁ� ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਿਕਸ ੇਯਨੂੀਅਨ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਹੁਾਡ ੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੰਬਰ  

• ਜਕੇਰ ਤਸੁ� ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਦਰੌਾਨ ਫਜੌ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ DD214, ਕੋਈ ਵੀ ਮ�ਬਰ ਕਾਪੀ, 8 ਦੇ 
ਮਾਿਧਅਮ ਤ� 2। 

• ਜਕੇਰ ਤਸੁ� ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਡੈਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਤ� ਤਹੁਾਡਾ ਸਟ�ਡਰਡ ਫਾਰਮ 8  

(Standard Form 8, SF8)--ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮ ੇਬਾਰ ੇਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਨ� ਿਟਸ     

 )Notice to Federal Employees About Unemployment Insurance ( , ਅਤੇ ਸਟ�ਡਰਡ ਫਾਰਮ 
50 (Standard Form 50, SF50) --ਪਰਸਨੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ (Notice of Personnel Action) 

ਲੋੜ�ਦਾ ਨਹ� ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। • ਜਕੇਰ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ (ਯੂ. ਐ�ਸ.) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ� ਹੋ  ਤ� ਯੁਨਾਈਿਟਡ ਸਟਟੇਸ ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਐਡਂ 
ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) 
ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਹੁਾਡਾ  ਪ�ਵਾਸੀ ਰਿਜਸਟਰੀ ਨੰਬਰ । 

ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹਵੇੋ, ਤ� ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਹੁਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ� 
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਪਲਾਈ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ�ਗੇ। ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਫ਼ੋਨ 
ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ� ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਵਾਲ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  )Unemployment(  ਸਬੰਧੀ ਪੰਨ�  'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ 

https://esd.wa.gov/unemployment


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

 

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/newsroom/ESD-privacy-statement

	ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ

