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ਤੁਸ� eServices ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਲਾਭ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਜਮ�� ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਲਾਭ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ" ਅਤੇ "ਕੀ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱ ਤਰ ਪੜ�ੋ।
ਆਪਣੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੋ ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਜ� ਇੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (Personal Identification Number, PIN) ਬਦਲੋ ।
ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ� ਤ� ਰੋਕਣ ਜ� ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲਾਭ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਤੱ ਥ-ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ) ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਦੇਖੋ।

ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ

ਇੱ ਕ eServices ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, esd.wa.gov ਤ� " Sign in (ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ") ਜ� "ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ" ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

1. ਤੁਹਾਨੂੰ SecureAccess Washington (SAW) ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ�
WorkSourceWA.com ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱ ਕ SAW ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਨਹ�, Create new account (ਨਵ� ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ )ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ (ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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3. ਅੱ ਗੇ, For yourself (ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ )ਅਤੇ Continue (ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

4. Verify my identity (ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

3

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

6. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ� 855-682-0785 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਲਾਭ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

Apply for unemployment benefits or manage your current and past claims( ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਲਾਭ� ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰੋ )ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਿਫਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ�ਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਕ�ੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ Next (ਅੱ ਗੇ ਜਾਓ )ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ
ਕਰਨ ਲਈ Save (ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ।
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ਜਦ� ਤੁਸ� Contact information (ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਸਕ�ੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੀ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਸੱ ਜੇ ਕੋਨ� ਿਵੱ ਚ Check address (ਪਤੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਪਿਤਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ� ਚੁਣੋ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਸ� Suggested (ਸੁਝਾਏ ਗਏ) ਪਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਯੂ.ਐਸ.
ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਪਤਾ ਹੈ।
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ਆਪਣੇ ਿਕੱ ਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਿਹਲ� Search occupation (ਿਕੱ ਤੇ ਖੋਜੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ Search (ਖੋਜੋ ) ਨੂੰ ਚੁਣ।ੋ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸ� ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗ।ੇ
ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਚੁਣੋ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਸ� ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਬਟਨ� ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, Submit (ਜਮ�� ਕਰੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੰਬਰ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਹਦਾਇਤ� ਨੂੰ ਪੜ�ੋ।
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eServices 'ਤੇ ਨ�ਵੀਗੇਟ ਕਰੋ

ਇੱ ਕ ਦਾਅਵਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਲੈ ਣ ਅਤੇ eServices ਿਵੱ ਚ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ�ੀਨ ਿਡਫ਼ੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ Summary
(ਸਾਰ ) ਿਦ�ਸ਼ ਿਦਖਾਵੇਗੀ। ਨੀਲਾ ਟੈਕਸਟ ਇੱ ਕ ਹਾਈਪਰਿਲੰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। UI claim (UI ਦਾਅਵਾ) ਿਲੰਕ… ਨੂੰ

…ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ� ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣ।ੋ “UI” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ)
unemployment insurance )।
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ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜ� eServices ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Online activity (ਔਨਲਾਈਨ

ਗਤੀਿਵਧੀ) ਟੈਬ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਨਾ-ਪੜ�ੇ ਗਏ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ Notices/letters (ਨ�ਿਟਸ/ਪੱ ਤਰ) ਟੈਬ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਅਿਜਹਾ ਨੀਲਾ ਹਾਈਪਰਿਲੰਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ You have a weekly claim to file (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ

ਲਈ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ )ਹੈ। ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਿਲੰਕ ਨੂੰ Summary (ਸਾਰ )ਿਦ�ਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� UI claim (UI ਦਾਅਵਾ)… ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ

…ਤ�, ਤੁਹਾਨੂੰ Account alerts (ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਿਲੰਕ
ਵੀ ਿਮਲੇ ਗਾ।
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ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਚੁਣੋ, ਿਜਸਦਾ ਤੁਸ� ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� �ਥ� ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱ ਥ� ਤੁਸ� ਛੱ ਿਡਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਫਰ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ�ਗੇ। ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰ ਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਤੰ ਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ� WorkSource ਕੈਰੀਅਰ ਸ�ਟਰ� ਿਵਖੇ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। Add contact
(ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਕੱ ਤੇ ਦਾ ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਲ
ਖ�ਦਾ ਹੋਵ।ੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ Search occupation (ਿਕੱ ਤੇ ਖੋਜੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ Search employers (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ) ਨੂੰ ਖੋਜੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਖੋਜ ਲੌ ਗ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਰੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜ� ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਿਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

14

ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਦੀ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਭਾਵ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ� ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋ
ਜ� I can’t find the employer I’m looking for (ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈ ) ਨੂੰ ਮੇਰਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਹ� ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਚੁਣੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਮਦਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱ ਸੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, Submit (ਜਮ�� ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਜ� ਇੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ
Summary (ਸਾਰ )ਿਦ�ਸ਼ ਤ�, About me (ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ) ਅਗਲਾ Update (ਅੱ ਪਡੇਟ )ਚੁਣੋ।

I want to (ਮ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ�) ਦੇ ਅਧੀਨ, Update payment information ( ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰੋ)
ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਡਾਇਰੈਕਟ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "Yes (ਹ�)” ਿਵੱ ਚ ਿਦਓ: " Do you wish to
provide your bank information so that your benefit payments will be automatically direct deposited
into your account?( ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬ�ਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਧਾ ਜਮ�� ਹੋ ਜਾਵੇ?)"
ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ, Submit (ਜਮ�� ਕਰੋ )
ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਾਭ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਪਿਹਲੇ ਸਵਾਲ ਲਈ “No (ਨਹ�)”, ਅਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਲਈ “Yes (ਹ�)” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ: “Would you like us to deposit your benefit payments into a
debit card? ( ਕੀ ਤੁਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱ ਕ ਡੈਿਬਟ ਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�� ਕਰੀਏ?)”

ਿਫਰ Submit (ਜਮ�� ਕਰੋ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਇੱ ਕ ਮੈਸਜ
ੇ ਭੇਜੋ ਜ� ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ

ਦਾਅਿਵਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕ�ਦਰ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ, I want to (ਮ� ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ�) ਦੇ ਅਧੀਨ Send us a

ੇ ਭੇਜੋ) ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
message (ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੈਸਜ

ਇੱ ਕ ਨਵ� ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਸ� ਹੇਠਲੀ ਸਕ�ੀਨ ਦੇਖੋਗ।ੇ Message type (ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਿਕਸਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ Send us a

message (ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਅਟੈਚਮ�ਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, Attachments (ਅਟੈਚਮ�ਟ) ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ Add (ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣ।ੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਵਰਣਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤ� ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰੋ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, Notices/letters (ਨ�ਿਟਸ/ਪੱ ਤਰ ) ਟੈਬ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਿਫਰ Unread notices

(ਨਾ-ਪੜ�ੇ ਗਏ ਨ�ਿਟਸ ) ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ All notices (ਸਾਰੇ ਨ�ਿਟਸ� ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨ�ਿਟਸ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਿਕਸੇ ਇੱ ਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਿਵਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
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ਅੱ ਗੇ, ਨ�ਿਟਸ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਸੱ ਜੇ ਕੋਨ� ਿਵੱ ਚ Reply (ਜਵਾਬ ਿਦਓ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਿਫਰ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਕਸੇ ਅਟੈਚਮ�ਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, Attachments (ਅਟੈਚਮ�ਟ) ਦੇ ਸੱ ਜੇ

ਪਾਸੇ Add (ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਰਣਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤ� ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰੋ।
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ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ
ਲਾਭ� ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ
ਭੇਜ�ਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ ਤ�, We need more information from you (ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਿਫਰ ਤੁਸ� ਮੁੱ ਿਦਆਂ (ਸਮੱ ਿਸਆਵ�) ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਹਾਈਪਰਿਲੰਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
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ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

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
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