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  ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

  ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਿਪਾਰਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ  ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।।

COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ  
ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
esd।wa.gov/newsroom/covid-19.

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ: 

  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 680 ਘੰਟੇ ਕੰਮ 
ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਵਸੰਗਟਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 
ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇਗੀ।

  ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਪੰਜ ਪੂਰੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਵਤਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਵਹਲਾ ਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਿਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 
2019 ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਿਾ 
ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਿਰੀ, 2019 ਤੋਂ 
31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਹੋਿੇਗਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈੱਕਵਲਸਟ ਦੀ  
ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਹੋਿੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਿਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਪਾਵਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੀਵਮਤ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਾਵਸੰਗਟਨ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵਿਸ: 711

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ: 
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:

  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸੋਸਲ ਵਸਵਕਓਵਰਟੀ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

  ਵਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

• ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ 

• ਪਤਾ (ਪਤ)ੇ 

•  ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

•  ਹਰੇਕ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 
ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰੂਵਟੰਗ ਨੰਬਰ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਾਲਕ ਸਨ, 
ਜਾਂ ਵਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਧੂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
esd.wa.gov/unemployment/have-this-information-ready.

ਅਪਲਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ :
ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਿੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ  ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਿੇਗਾ।

ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਵਪਉਟਰ ਤੇ ਔਨਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ; ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਿਰਤ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਿਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨੈਿੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਵਸੰਗਟਨ ਸਬੇੂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ 
ਸਰੱੁਵਖਆ ਵਿਭਾਗ (Employment Security Department)  ਗਾਹਕ 
ਖਾਵਤਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਵਕਓਰ ਐਕਸਸੇ 
ਿਾਵਸੰਗਟਨ (ਸਾਿ ) SecureAccess Washington (SAW)  

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਿ 
(SAW) ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਈ-ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (eServices ) ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਉ secure.esd.wa.gov/home.

•   ਿਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ  
ਗਈ ਈ-ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ  
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪਗ਼ 2 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ੋ 
esd.wa.gov/unemployment.

ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ।

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ 
ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਚੈੱਕਵਲਸਟ 

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ: 04.06.20
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