ਬੇਰਜ਼
ੁ ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:
ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ:

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰ ਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਮੰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰ ਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ
'ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰ ਟੇ ਘੱ ਟ ਗਏ ਹਨ।।
COVID-19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
esd।wa.gov/newsroom/covid-19.

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ:
ਡ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 680 ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ
ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰ ਜ ਪੂਰੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਲਈ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ 30 ਸਤੰ ਬਰ,
2019 ਤੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ
ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ
31 ਦਸੰ ਬਰ, 2019 ਤੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ esd.wa.gov/unemployment/basic-eligibility-requirements.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ।

• ਪਤਾ (ਪਤੇ)

• ਫੋਨ ਨੰਬਰ
 ਰੇਕ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ
•ਹ
ਅੰ ਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱ ਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰੂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਲਕ ਸਨ,
ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
esd.wa.gov/unemployment/have-this-information-ready.

ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ :
ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੈ ਪਟਾਪ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰ ਪਿਉਟਰ ਤੇ ਔਨਨਲਾਈਨ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ; ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇ ਟ ਵਰਤ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Employment Security Department) ਗਾਹਕ
ਖਾਤਿਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਿਓਰ ਐਕਸੇਸ
ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ (ਸਾਵ ) SecureAccess Washington (SAW)
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਵ
(SAW) ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ
ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਈ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (eServices ) ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਉ secure.esd.wa.gov/home.
• ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ
ਗਈ ਈ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਗ਼ 2 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ
esd.wa.gov/unemployment.

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੀਮਿਤ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰੀਲੇ ਅ ਸਰਵਿਸ: 711

ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ: 04.06.20

ESD.WA.GOV

ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਹਨ

