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ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾ ਂਜਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾ ਂਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ, 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਜਿਆ ਿਾ ਂਿਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਿੈ ਜਰਹਾ ਹੈ।

 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹ,ੋ ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਤੁਹਾਡੀ 
ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਘੰਜਟਆ ਂਦੀ ਜਰਿੋਰਟ Employment Security 
(ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਜਖਆ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ ੈ– ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 
ਿ੍ਰਭਾਜਿਤ ਹਇੋਆ ਹ ੈਿਾ ਂਤਹੁਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦੰ ਹ ੋਜਗਆ ਹ।ੈ 

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿੋ ਜਕ ਸਕੂਲ ਿਾ ਂ
ਡੇ-ਕੇਅਰ ਜਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 

ਿਧਾਏ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਿਧਾਏ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ 
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ :ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ :

 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਹਲਾ ਂਜਨਯਜਮਤ ਬੇਰਜੁ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਅਿਲਾਈ 
ਕਰਨਾ ਿਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ)। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹਲਾ ਂ
ਅਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੱਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ 
ਿੜ੍ੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਯਜਮਤ ਫਾਇਦੀਆ ਂਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਿਦੰਡ 
(Eligibility checker) ਅਤੇ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਜਲਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।  

 ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਣੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਜਿੱਚ ਕੁੱਝ ਘੰਜਟਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। । ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾ ਂਜਿਛਲੇ ਿੰਿ ਿੂਰੇ ਹੋਏ ਕੈਲੰਡਰ ਕੁਆਰਟਰਾ ਂ'ਚੋਂ 
ਿਜਹਲੇ ਚਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾ ਂਜਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਲਾਈ ਕਰੋ:ਇਸ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾ ਂਜਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਲਾਈ ਕਰੋ:
ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ:

 ਉਹੀ ਜਨੱਿੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਇਜਤਹਾਸ ਅਤ ੇਬੈਂਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਯਜਮਤ 
ਬਰੁੇਜ਼ਗਾਰੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂਦੀ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਚੱ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਿਾ ਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਦੱਤੇ ਗਏ 
20192019 ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਜਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਾ ਂਿੱਧ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 

•  1040 ਜਸੰਗਲ ਫਾਈਜਲੰਗ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਜਖਆ ਜਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਿ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਰਜੋ਼ਗਾਰਦਾਤਾ /ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਿਕਲਾਗਂ ਜਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਉਿਲੱਬਧ ਹਨ।  
ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਿੱਚ ਉਿਲੱਬਧ ਹਨ। Washington ਜਰਲੇ ਸੇਿਾ: 711

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਫਾਇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿ੍ਰਾਿਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਿੇਲੇ ਿਧਾਏ ਗਏ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਿੇਲੇ ਿਧਾਏ ਗਏ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਦੀਆ ਂ 
ਲਈ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਜਲਸਟ।ਲਈ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਜਲਸਟ।

ਅੱਿਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਜਆ: 02/24/21

•  ਸ਼ੈਡਯੂਲ C ਦੇ ਨਾਲ 1040 ਿੁਆਇਟੰ ਫਾਈਜਲੰਗ
•  1125-E
•  ਸ਼ੈਡਯੂਲ F: ਫਾਰਜਮੰਗ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੇ ਨਫ਼ਾ ਿਾ ਂਨੁਕਸਾਨ

ਦਾ ਜਬਓਰਾ
•  W-2
•  1099-Misc ਿਾ ਂ1099-K
•  1040-SE
•  1065 ਸ਼ੈਡਯੂਲ K-1

 ਤਹੁਾਡੀ ਜਤੰਨ ਮਹੀਜਨਆ ਂਤਕੱ ਦੀ 20192019 ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਬਤੂਦਾ ਸਬਤੂ: ਆਿਣ ੇਿਾਚਂ
ਰਜਿਸਟਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤ ੇਹਾਨੀ ਖਾਤਾ, ਬਲੰੈਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤ ੇਖਾਜਤਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਜਰਿੋਰਟਾ ਂਜਿਚੱ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਿੇਖ।ੋ

ਅਿਲਾਈ ਜਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:ਅਿਲਾਈ ਜਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:
  ਿਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ  

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ।ੋ
 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਅਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਰ ਇਸ ਿੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆ ਂਦੀ  ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਬਹੁਤ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੋਿੇਗਾ।

 ਇੱਕ ਲੈਿਟਾਿ ਿਾ ਂਡੈਸਕਟਿੋ ਕੰਜਿਊਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਬਹਤਰ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਿਾ ਂਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਰ 
ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਇੱਕ SecureAccess Washington (SAW) ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ ਿੇਕਰ 
ਇਹ ਿਜਹਲਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਿਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾ,ਂ 
ਆਿਣੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਕੇ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਮਜੱਸਆਿਾ ਂਤੋਂ ਬਚੋ। 

 secure.esd.wa.gov/home ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। eServices ਜਿੱਚ 
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਲਈ ਆਿਣਾ SAW ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ 
ਅਤੇ ਿਾਸਿਰਡ ਿਰਤੋ। 

ਆਿਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਰਿ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਹਨਾ ਂਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ:ਇਹਨਾ ਂਜਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ:

  ਜਸਰਫ਼ 2019 ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾ ਂਭਰੋ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ ਤੱਕ 2019 ਦੀ 
ਆਿਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਰਟਰਨ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਿੇ। 

ਜਸਰਫ਼ “ਸ਼ੁੱਧ” ਆਮਦਨ ਭਰੋ, “ਕੁੱਲ” ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਧ ਆਮਦਨਾ ਂ
ਉਹ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿੋ ਕੋਈ ਿੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਿਾਦਂੀਆ ਂ
ਹਨ।

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੀਆ ਂਕੁਆਟਰ ਦੀਆ ਂਆਮਦਨਾ ਂਭਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ 
ਿਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ2019 ਦੇ ਿਨਿਰੀ – ਮਾਰਚ, ਅਿ੍ਰੈਲ – ਿੂਨ, ਿੁਲਾਈ – 
ਸਤੰਬਰ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ – ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਜਨਆ ਂਦੀਆ ਂਆਮਦਨਾ ਂਭਰੋ।

ਤਹੁਾਡ ੇਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਨੁਮੋਜਦਤ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:ਤਹੁਾਡ ੇਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਨੁਮੋਜਦਤ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
 ਆਿਣੇ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਦਾਅਜਿਆ ਂਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਬਜਮਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ - 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿ੍ਰਿਾਨਗੀ ਜਮਲਣ ਤੋਂ ਿਜਹਲਾ ਂਹੀ।

http://esd.wa.gov
https://esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/Punjabi-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/Punjabi-COVID-19_Eligibility_Checker.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/newsroom/Language-Resources/language-pages/punjabi/Punjabi-COVID-19_Applications_CheckList.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esdorchardstorage.blob.core.windows.net/esdwa/Default/ESDWAGOV/Unemployment/Guide_for_expanded_benefits_COVID.pdf
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://esd.wa.gov/unemployment/technical-support
https://secure.esd.wa.gov/home/

